 70שנה למועצה האזורית גזר
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החזון של יניר
שמולביץ

המנהל החדש של היחידה
הסביבתית במועצה

פורחת
מיכל רובנר מכפר שמואל היא כנראה
האמנית המצליחה ביותר בישראל
בראיון מיוחד ל"גזרי מידע" היא מספרת
על הדרך יוצאת הדופן שעברה ,על
הקשר המיוחד לקהילה המקומית
ועל הגאווה בהיותה חקלאית

8

הכירו את מלי מרטון ,האישה שלנו
בפרויקט החללית "בראשית"

10

 18סטיב ברונשטיין ,רב הקהילה
הרפורמית בגזר בראיון חגיגי לפסח

 14צללנו אל ההגדות של שנות ה 40-וה 50-בקיבוצים ,לא תאמינו מה מצאנו שם
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שירותים לתושב/ת
פנייה למוקד 24/7
מכל טלפון (נייד/קווי) 08-9274001
בחיוג מקוצר ( - *5367כוכבית לגזר)

פגישה אישית עם ראשת המועצה
ראשת המועצה רותם ידלין מזמינה את
תושבי המועצה לפגישות אישיות במשרדה
בכל יום רביעי  18:00-15:00בניין
המועצה בתיאום מראש 08-9274020

בואו נהיה בקשר
מידע שוטף ועדכונים תוכלו לקבל ב:
פייסבוק | "מועצה איזורית גזר"
אתר המועצה | www.gezer-region.muni.il

חדש! קבוצות וואטסאפ מהמועצה לתושב.
שילחו וואטסאפ למספר 052-3335601
ותקבלו מידע ועידכונים ישירות לנייד שלכם.
משרדי המועצה יהיו סגורים ולא תתקיים
קבלת קהל ,לרגל חג הפסח בין התאריכים
ה ,18.04.2019 -י"ג בניסן התשע"ט ,ועד
ה ,27.04.2013 -כ"ב בניסן התשע"ט ,כולל.
במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד
המועצה לטלפון שמספרו08-9274001 :
או בחיוג מקוצר "( *5367כוכבית לגזר").

קו פתוח לתושבים
קב“ט המועצה:
אליק כהן מגורי

הנוער לשלטון
מנהיגות הנוער נפגשה עם ראשת המועצה ,רותם ידלין
לפני כחודשיים הוקמה מועצת הנוער של
חניכי תנועות הנוער של המועצה .מועצת
הנוער שמה לעצמה למטרה לקדם את
מנהיגות הנוער במועצה ואת ערכי הדמוק-
רטיה ,הדיאלוג ,השוויון ,וההתנדבות בקרב
הנוער במועצה.
לאחרונה נפגשו חברי מועצת הנוער עם
ראשת המועצה רותם ידלין ,במטרה להציג
בפניה את פעילות המועצה הצעירה .לפגישה
הגיעו בני הנוער מוכנים ,מצוידים במצגת

ורשימת בקשות.
הפגישה התנהלה
באווירה מדהימה:
מועצת
חברי
הנוער התרגשו
מהמפגש והתר-
שמו כי למועצה ולעומדת בראשה ,רצון עז
לממש את החלומות של בני הנוער.
מעוניינים להצטרף למועצת הנוער? פנו
להדס ,מנחת המועצה .054-9732334

מאיר סבח  -הפעיל המצטיין של המועצה
בטקס מחוזי של מנהל חברה ונוער קיבל
מאיר סבח מפתחיה את אות הפעיל המצ-
טיין של המועצה.
סבח ,תלמיד כיתה י"ב בתיכון "הרצוג",
פעיל בתנועת "מכבי צעיר" בסניף פתחיה-
פדיה .במהלך השנים גילה מאיר תכונות
אופי יוצאות דופן כמו כושר מנהיגות,
אחריות ,כושר ארגון ותכנון.
דרך תפקידו כרכז צעיר בסניף ,הביא מאיר
לידי ביטוי את הרעיונות העומדים מאחורי

תנועות הנוער ואת המושג "נוער מחנך
נוער" .יותר מהכל ,מאיר הוא דוגמא לכך
שגם היום ישנו נוער עם ערכים ,עם אמו-
נות ,המתמקדים בעשייה.

052-2891362

ערוכים לשעת חירום
עורך :חגי פינגולד
אי־מיילhagayfe@gmail.com :

מנהלת פרסום :מיכל דוקטורי
טלפון050-5456074 :
אי־מיילdarya1@net.bezeqint :
צלם המערכת :רונן חורש
גרפיקה :סטודיו דן
דפוס :ידיעות תקשורת
מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל 08-9274020 :פקס08-9274022 :
צילום השער :רונן חורש

המצב הביטחוני בתקופה האחרונה בו נורו
טילים על יישובי הדרום וישובים נוספים
בישראל נותן משנה תוקף לההערכות המי-
טבית של המועצה לשעת חירום .קב"ט המו-
עצה אליק מגורי-כהן ציין כי המועצה נערכת
כל העת לשעת חירום במספר מישורים,
הראשון :תרגולת שוטפת בשיתוף עם רשות
חירום לאומית ופיקוד העורף ורענון והתאמה
של תורת הלחימה של המועצה בהתאם לכך
ולמתרחש בשטח .השני :רכישת ציוד ,כך
נרכשו לאחרונה ציוד להערכות למשבר מים
ומכשירי קשר -למקרה בו הרשת תקרוס.
כמו כן סוכם כי עד לשנת  2020יציב מד"א
שלושה אמבולנסים ברחבי המועצה .אספקט

נוסף הוא גיוס
והכשרת מתנדבים
ובכלל זה מתנדבי
המתמיד ,כבאים
אמבולנס
נהגי
ועוד.
מגורי-כהן" :בשעה מתוחה כמו שחווינו
לאחרונה אנו נמצאים כל העת במצב של
מוכנות .ראשת המועצה מובילה את ההע-
רכות בפעול בסנכרון עם מנהלי המכלולים
במועצה צוותי החירום היישובים וכוחות
הביטחון וההצלה והכל בכדי לתת מענה
מיטבי בשעת חירום למען בטחון תושבי
המועצה".
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מצטיינים באנגלית

הישג גדול לצוות האנגלית של בית הספר
הרצוג ולמורה דיאן ואן שפיר

המורה דיאן ואן שפיר וצוות האנגלית של
בית ספר הרצוג קבלו פרס הצטיינות על
למידה משמעותית ממשרד החינוך.
ועדת הפרס קבעה כי דיאן וצוותה מלמ-
דים את התלמידים" :בהוראה המבוססת
על יצירתיות ,חדשנות ,עידוד סקרנותם
ומוטיבציה של הלומדים ,המחברת גור-
מים שונים מתוך ביה"ס וכוללת מעורבות
חברתית" .דיאן היא אחת מבין שלוש זוכות
במחוז.
דיאן ציינה כי היא חשה שמחה וגאווה
גדולה על כך" :המטרה שלי היא שתל-
מידים ילמדו בדרך חוויתית באמצ-
עות משחקים ,הכנת שוקולד ,כתיבת
ספרים ועוד .אני מאמינה פחות במבחנים
באופן שוטף והשיטה שלנו מוכיחה את
עצמה בסופו של יום בהישגי בית הספר

תשתיות
במועצה

בבגרות .אני מודה למנהלים שלנו ולצ-
וות המדהים שאיתי".

משקיעים בתרבות
לראשונה הוקם פורום ועדות תרבות יישוביות
חיזוק וגיבוש הישובים וקהילת גזר כולה
מתבטא במכלול הפעילויות של המו-
עצה ובכלל זה בתרבות :לראשונה הוקם
פורום מתנדבי ועדות תרבות יישוביות
 למעלה מ –  50נציגים של ועדותהתרבות מכל היישובים השתתפו בשיח
משותף אותו הובילה כרמל טל ,מנכ"לית
המועצה ,שפתחה ואמרה כי המועצה
רואה חשיבות רבה בפיתוח תרבות
קהילתית-יישובית שכן תרבות בונה
קהילה וחוסנה של קהילה נבנה מקהילה
מחוברת ומגובשת.
רעיה בן אברהם ,מנהלת התרבות של
קיבוץ נען ,הציגה לפורום את תפיסת
הפעלת התרבות של הקיבוץ ,במטרה
לייצר למידת עמיתים .מדובר במפגש
ראשון אשר תרם למשתתפים ומהווה צעד

נוסף בפיתוח תחום התרבות בקהילות
ובמועצה.

המועצה ממשיכה בבינוי ובשדרוג
תשתיות בתחומים רבים :בימים אלו
החלה המועצה בהשתתפות ה'טוטו'
בהקמת מגרש שחבק לקטרגל בצמוד
לקריית החינוך בבית חשמונאי .המגרש
יכלול דשא סיננטי ,שערים ,גידור
וכו' .במקביל הסתיימה הקמת מגרש
ספורט לקטרגל וכדורסל בבית הספר
שחקים .כמו כן החלה הרחבת מסוף
תחנת ההסעים בשעלבים ,בוצע קירוי
תחנות הסעה במסוף בית ספר עתידים
והותקנה הצללה חדשה במגרש בבית
הספר גוונים לאחר נזקי החורף.
באולפנת שעלבים נמשכת הקמת
הקומה השלישית וגימור המבנה .סך
הכל נבנים כ 1,800-מ"ר במבנה חדיש
בן  3קומות ,הכולל כיתות לימוד
מאובזרות בציוד חינוכי ומרוהטות,
אולם כינוסים בו יתקיימו אירועי
הישיבה ,מעבדות מתקדמות ומקלט.
בישובים :הסתיים שיפוץ מבנה בית
הכנסת במושב מצליח בהשתתפות
ועד הישוב ,החלו עבודות פיתוח בכפר
בן נון הכוללות הסדרת צומת הגפן-
הרימון ובכלל זה הסדרת חנויות,
החל פיתוח מרכז שיטור בנוף איילון,
הכולל :ריצוף ,גידור ,תאורה ,שולחן
מוצלל וכו' .הותקנה תחנת הסעה
חדשה בכניסה למושב עזריה ובוצע
דשא סינטטי במגרש משחקים במצליח.
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ירוק בעיניים

“אני מאמין שזו שליחות גדולה להצליח לגרום לאנשים לחזור ולהתחבר לקרקע
שכל כך התרחקנו ממנה כחברה בשנים האחרונות"  Starיניר שמולביץ ,מנהל היחידה
הסביבתית החדש של המועצה ,מספר כיצד יחד נעשה את השינוי במועצה

ל

קיימות ואיכות הסביבה מרכיב מרכזי בחיינו ,כל שכן
במרחב הכפרי בו אנו חיים .יניר שמולביץ מנהל היחידה
הסביבתית החדש של המועצה ,הוא איש סביבה בכל רמ”ח
איבריו ,כשמשוחחים עימו מרגישים מיד ברוח המקיימת
הנושבת בו ומקרינה וסחופת את סובביו .יניר ,נשוי ואב ל 3-ילדים,
נולד ומתגורר עד היום בכפר ביל”ו .הוא בוגר תואר ראשון במדעי
החברה ,ועבד במגוון תפקידים בתחום החינוך הבלתי פורמלי ,בהם:
ממלא מקום מזכ”ל תנועת בני המושבים וממייסדי ומנהלי עמותה
גדולה ומשמעותית בתחום איכות הסביבה.
מה הוביל אותך לעולם איכות הסביבה?
“לאחר קריירה של  20שנה בחינוך הפורמלי פניתי אל עולם איכות
הסביבה והקיימות .הקמתי מיזם משותף עם שני שותפים יקרים,
במיזם חיברנו בין עולם החינוך לעולם הקיימות .כשהתחלנו בו זאת
הייתה מהפכה ,רוב החברה הישראלית עוד ראתה בתחום איכות
הסביבה משהו שולי וזניח .אנחנו התמקדנו בתחום האשפה ,תחום
שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו”.
מה עשיתם למעשה?
“הצלחנו בעבודה קשה ,שלקחה כ 12-שנים ,לחולל מהפכה בחברה
הישראלית .היינו פורצי דרך בחשיבה שבה כל אחד ייקח אחריות על
הסביבה שלו .בסביבה ,בבית ,ברחוב ,בשכונה ,ביישוב ולא יחכה שמי־
שהו יעשה בשבילו .הובלנו מספר חוקים ותקנות שדחפו את מדינת
ישראל למקום נקי יותר ,אכפתי יותר ,לחברה שמבינה שהיא אחראית
על הנזק שהיא מייצרת ,ויכולה לצמצם את אותו הנזק.
מדוע חזרת לעבוד במועצה?
“כאן גדלתי וכאן אני מגדל את ילדיי .המועצה היא הבית שלי.
קפצתי על ההזדמנות של השינוי שחל במועצה ,בתקווה להיות
שותף בכך שהרוח החדשה תחלחל גם לתחום הסביבה .תחום שצובר
עוד ועוד תאוצה בשנים האחרונות .זהו תחום חדש שבו אנשים מבי־
נים שמשפיע בצורה בולטת על איכות החיים שלהם”.
מהו החזון שלך בתחום הקיימות?
קהילת גזר גדלה מאוד בשנים האחרונות עם ההרחבות היישו־
בים השונים וכיום היא מורכבת מפסיפס מגוון של תושבים בינהם
ילידי היישובים ששבו הביתה ותושבים חדשים .החזון שלי ,אותו
אני מוביל יחד עם ראשת המועצה רותם ידלין ,הוא לגרום לתושבי
המועצה להתחבר כמה שיותר ליישובים שלהם ,לשטחים הפיזיים,
לשטחים הפתוחים מסביב ליישוב שלהם ,להרגיש שייכים לאדמה
שלהם ,לחבר קהילות לטבע המדהים שלנו שבתקופה זו הוא בשיא
תפארתו .תפיסת עולמי היא שכאשר אדם מחובר ושייך ליישוב,
לקהילה ,לאדמה אז הוא גם ישמור עליה ,ידאג שתשאר נקיה ולא
יפגע בה.
אני מאמין שזו שליחות גדולה להצליח לגרום לאנשים לחזור ולה־
תחבר לקרקע שכל כך התרחקנו ממנה כחברה בשנים האחרונות.

אנחנו במגזר הכפרי צריכים לגרום לקהילות שבתוכנו שברובם
אינם עובדי אדמה אבל חיים בתוך יישובים כפריים ,להישאר מחו־
ברים לשטחים הפתוחים ,זה ייחודנו וזה תפקידנו”.
מה ביצעתם עד כה הלכה למעשה?
“מתחילת השנה האזרחית שבה נכנסתי לתפקיד התחילה היחידה
ליצור פרוייקטים שמטרתם לעורר את השטח וליצור קהילות ייעו־
דיות ומגוונות.
האירוע הראשון היה יום עיון בנושא גינון אקולוגי ,אליו הגיעו
כ 80-איש ,אירוע שהיה מרתק ומעניין .לאחר מכן פרסמנו 'קול
קורא' בנושא יוזמות קהילתיות סביבתיות בחסות ראשת המועצה.
הגישו בקשות כ 20-מיזמים קהילתיים שונים.
כיצד אתם פועלים במערכת החינוך לה חשיבות עצומה בהקניית
ערכים של קיימות?
“חיזקנו את הקשר עם מוסדות החינוך מתוך הבנה ורצון להטמיע את
כל החזון לתפיסת העולם הסביבתית בתוך מערכת החינוך .ההבנה
שהילדים שלנו חייבים לספוג מגיל צעיר את הזיקה והמחויבות
לקיימות ,לטבע לאדמה .ישנם גנים שעוברים הסמכה לגנים ירוקים,
ובתי ספר שנהפכים לבתי ספר ירוקים .בתי הספר מלווים ע”י רכזת
החינוך של היחידה ,אנו מחנכים לגילוי אחריות ,שמירה על הסביבה
והבנה של הנזקים אותם אנו מייצרים ומניעתם.
המטרה הגדולה שלי ושל חברי הצוות ביחידה הסביבתית היא לגרום
למערכת החינוך להבין שהקיימת היא חלק מתפיסה כוללת ,עלינו
להטמיע בילדים שלנו את ההסתכלות על הסביבה שבה אנו חיים.
ללמוד לקחת אחריות ולשמר אותה.
זאת עבודה קשה וסזיפית לטווח הארוך .אנחנו מרגישים שיש לנו
שותפים אמיתיים בתוך מערכת החינוך ,מנהלים בבתי הספר שרו־
צים ושמחים לשתף פעולה וכך גם בגנים ובמועדוניות.
וכיצד מתבצעת הפעילות ביישובים?
“בקהילות וביישובים אנו עובדים דרך נציגי היישובים .יש סוגים
שונים של יישובים וקהילות שכל אחד נמצא במקום אחר .אנו
עושים מאמץ עליון לנסות לשפר את נראות הישובים וליצור מצב
שבו היישובים ,הרחובות ופינות המיחזור יהיו נקיים יותר.
מה התוכניות לעתיד הקרוב?
לאחר חג הפסח בכוונתנו להכריז על תחרות בין ישובי המועצה,
"תחרות היישוב הממחזר" זהו מבצע כללי המגייס אליו את כלל הבני
הנוער והתושבים .מטרת התחרות להגביר את המודעות למחזור בקרב
התושבים ,להכיר להם את אפשרויות המחזור השונות בכדי שתופחת
כמות האשפה הכללית ותגדל כמות האשפה הממוחזרת.
כולי תקוה שנצליח להנחיל נורמות התנהגות טובה יותר לעוד ועוד
תושבים בנושא מיחזור ,פינות מיחזור וניקיון הרחובות שלנו .אני
מקווה שהתחרות הזאת תקדם אותנו עוד צעד קדימה לעבר מועצה
נקיה ומפרידה אשפה במקור בצורה יעילה ונכונה”.
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החלה עונת
הפרפרים
בגזר

באחת השבתות בחודש האחרון יצאו מאות מתושבי המועצה
לסיור פרפרים בתל גזר .הסיור התקיים בהנחיית מומחה הפרפ־
רים דובי בנימיני ,יו"ר אגודת חובבי הפרפרים בישראל והאיש
שכתב את מגדיר הפרפרים הישראלי המפורסם .את הסיור יזמה
היחידה הסביבתית במועצה בשיתוף אגודת חובבי הפרפרים ביש־
ראל ,בהובלת רכזת ניטור הפרפרים הארצית טל מלוכנא ,במטרה
להעלות את המודעות לנושא השמירה על מגוון הפרפרים באזו־
רנו .המשתתפים בסיור למדו על הפרפרים השונים המאפיינים את
אזורנו ולמדו על הצמחים האהובים עליהם כגון גילדנים ,חלמיות,
מצליבים שונים ועוד .בעקבות הסיור הצטרפו כבר  40מתושבי
המועצה לקהילת ניטור פרפרים שעומדת לקום בקרוב במועצה
והם עתידים לעבור לקורס מקצועי שיתקיים בנושא .בקורס ילמדו
המשתתפים להכיר לעומק את אוכלוסיית פרפרי ישראל ,להכיר

את המשפחות השונות ,המינים הנודדים והיציבים ,המינים המו־
גנים ואלה שבסכנת הכחדה .המשתתפים ילמדו גם על הקשר
המיוחד של כל מין עם עולם הצומח (לכל פרפר סוג צמחים אחר
שמועדף עליו) ואפילו ילמדו על קשרים מפתיעים בין פרפרים
לבעלי חיים אחרים בסביבתם.
הידעתם? מיני פרפרים בישראל גדלים על ידי נמלים .איך? בואו
והצטרפו גם אתם לפעילות.
רוצים להצטרף?
לפרטים:
מוזמנים לפנות לאייל מצליח ,רכז קהילת ניטור הפרפרים,
מועצה אזורית גזר.
נייד , 050-9105656 :דוא"ל eyalmaz@gmail.com

זוכרים את שיירת חולדה
המועצה חלקה כבוד לנופלי שיירת חולדה בטקס אזכרה מרגש
וסיור מורשת בהשתתפות ראשת המועצה רותם ידלין
"לא לשם ישיבה שקטה במשק סיכנתי את חיי בעליה הקשה,
כי-אם לשם הגנת המולדת" ,כך אמר טוראי רפאל ארביב ,אשר
נפל בהתקפה על שיירת חולדה.
ביום רביעי ,כ' אדר ב' תש"ח ,31.3.1948 ,יצאה שיירת רכבים
ומשוריינים גדולה בדרכה מקיבוץ חולדה לירושלים הנצורה .ליד
הכפר הערבי ח'ולדה נתקעה השיירה בבוץ ,התגלתה ,והותקפה
על-ידי מאות מערביי הכפר והסביבה .במקום נערך קרב גבורה
עיקש אשר בו נפלו  22לוחמי השיירה הגיבורים מחטיבת פלמ"ח
'הראל'.
השנה ,לראשונה ,הצטרפה המועצה האזורית גזר לאזכרה השנ־
תית ובסיור המורשת "בעקבות שיירת חולדה" ,לשם מתן כבוד
לנופלים ולהעצמת המורשת המקומית במועצה .ראשת המועצה
רותם ידלין אמרה בטקס האזכרה" :התכנסותנו כאן היום היא
הדרך שלנו לזכור ולהזכיר את אומץ הלב ,התושייה והתחבולה,
שהיו ללוחמי הפלמ"ח ,מעטים מול רבים ,שהיו לכוח המגן של
העם בישראל ואלו שבגופם ובעוז רוחם הביאו להקמת מדינת
ישראל .אין שום דבר מאליו בקיומה של מדינת ישראל ,באחי־

זתנו במקום הזה .אירועים כמו אזכרה זו חייבים להתקיים ולכן
בחרנו כמועצה להצטרף לראשונה לאירוע .חיבור לאירועי המו־
רשת המקומית  -לאירועים המכוננים של המרחב שבו אנחנו
חיים  -הם החובה והזכות שלנו בחינוכו של דור העתיד".
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למ
גישימ הצעה ביומ
זה ינתנו הטבות

חושבים לגור ביישוב
קהילתי וגם להרוויח?

עינב 33א' בית חשמונאי
ב  03/05/19בין השעות 10:00-12:00

>

אז למה אתם מחכים??

בבית חשמונאי בשכונת הכרמים ברח'
עינב בבנה ביתך מגרש  330מ''ר אשר
בנויים בו  2בתים ,בית ראשון :בנוי 130
מ''ר  3חדרים עם גינה  200מ''ר ,סוויטת
הורים מושלמת ,חדר ילדים נוסף ,שרותי
אורחים ,סלון ומטבח רחבים ומוארים
היוצאים אל גינה עם נוף עוצר נשימה.
בית שני :בנוי  80מ''ר  3חדרים עם
מרפסת  60מטר לנוף פתוח להרי
ירושלים 2 ,חדרי שינה ,חדר כביסה,
מקלחת ושרותים והכל במחיר בית אחד!
סוכנות רימקס מור מאחלת
לכל בית ישראל חג פסח שמח

התקשרו עוד היום ,סימה טייר

 70שנה למועצה האזורית גזר

אירוויזיון
שירי
ערב
הרכבי מוסיקלי
אשכול הפיס בבית חשמונאי
שני  20.5.2019ט"ו באייר 19:00
הללויה ,טוי ,גולדן בוי ,שם ,כאן ,נתתי לה חיי ,ויוה ,עולה עולה ,חי
ושירי אירוויזיון מוכרים ואהובים נוספים בביצוע הרכבי מוסיקלי
לפרטים :אגף תרבות נוער וספורט ,מחלקת חוגים

08-9274007

חוהפכניסה
)על בסיס משקית,
כו ום פנוי(
מו לם
זמנים!

 70שנה למועצה האזורית גזר

עונת הרחצה  2019בפתח
תושבים ותושבות יקרים,

עונת הרחצה השלישית של בריכת השחייה המועצתית
בבית חשמונאי | בין התאריכים 11.05-28.09.2019
אנו עמלים זה מכבר על הפקת פעילויות מגוונות וחווייתיות בעונת הקיץ לכל הגילאים
ולכל המשפחה .בריכת השחייה ומרכז הספורט של המועצה האזורית גזר ,מהווה מרכז
איכותי לספורט ,לנופש ופנאי ,המאפשר בילוי והנאה במחיר מוזל לתושבי המועצה.

הרישום בעיצומו
בטלפון08-6617107 :
במשרד המתחם
ימים א'-ה' | 15:30-20:00
ימי ו' וערבי חג | 08:00-12:00

מחירון ופרטים נוספים:
בדבר בריכת השחייה ומרכז הספורט באתר המועצהwww.gezer-region.muni.il :

 70שנה למועצה האזורית גזר

טורניר כדורגל שביעיות

בין יישובי המועצה לגילאי +18
שישי | כ"ח ניסן תשע"ט | 03.05.2019
במגרש הכדורגל של קיבוץ נען
08:30-08:00
08:30
12:00-09:00
12:00
12:30
13:00
13:30

התכנסות וחימום הקבוצות
שיחת פתיחה  -חובת הגעה לשחקנים
משחקי מוקדמות )בשיטת הבתים(
חצאי גמר
משחק על מקומות 3/4
גמר
טקס סיום והענקת גביעים ליישובים הזוכים במעמד ראשת המועצה רותם ידלין

מוזמ
נ
י
ם
ל
ה
ג
י
ולעודד ע
היישו את
בים

לפרטים נוספים:
חי  052-5535412שיקו 050-7720011
חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט  | 08-9274005אגף תרבות ,נוער וספורט מועצה אזורית גזר
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בראשית
בראה
כבוד גדול  -מלי מרטון ,תושבת פתחיה ,נמנית עם צוות חללית "בראשית" ,העושה את
דרכה לירח ואמורה לנחות עליו לאחר סגירת הגיליון  Starמרטון מספרת בראיון מיוחד
על ההתרגשות הגדולה בדרך לירח ,על העצמת נשים ,עידוד נערות לסדוק את תקרת
הזכוכית ועל חזונה להוביל לכך שתהיינה לפחות  50אחוז נשים מפתחות בהיי טק

מ

לי מרטון תושבת פתחיה ,נשואה ואם לתאומים ,מהנדסת
בתעשייה האווירית ומשמשת כיום כמנהלת חדשנות.
שנים רבות עסקה מרטון ,מהנדסת תוכנה בהכשרתה,
בפיתוח פרויקטים ובעשיה חברתית וחינוכית ,המתמי
קדת על התפר בין חינוך וטכנולוגיה תוך עידוד בני נוער ובעיקר נערות
ונשים להשתלב במקצועות התכנות והפיתוח ,זאת מתוך מטרה להביא
למצב שבו תהיינה לפחות  50אחוזים נשים מפתחות בתום ההיי-טק.
מרטון משתייכת לצוות שהוביל להטסת החללית "בראשית" לירח
ואיתה בצוות הבכיר גם מנהל הנדסת מערכת ומנהל משימה בפרוייקט
החללית ,אלכסנדר פרידמן מנוף איילון.
החללית הישראלית העושה את דרכה לירח בימים אלה ,כבר החלה
לשלוח תמונות של כדור הארץ ממרחק אלפי קילומטרים.
כיצד הצטרפת לפרויקט הטסת החללית "בראשית" לירח?
"לפני שמונה שנים ,כשהפרויקט נולד ,הכרתי שניים מתוך שלושת
המייסדים של  .SpaceILלא יכולתי למצוא חיבור יותר טוב מהפרויקט
הזה  -פרויקט טכנולוגי מאד שאפתני ששם לעצמו מטרה שיש בה גם
אלמנט לאומי עם חזון להשפיע על החינוך בישראל וגם כמובן הזווית
החינוכית .הגעתי להתנדב שם כמהנדסת ,אבל אז שמעתי על החזון החיי
נוכי של הצוות והחלטתי שאני נרתמת להגשמת החזון החינוכי .בשנת
 2011הקמתי את חטיבת החינוך של  ,SpaceILגייסתי מתנדבים ,העברתי
להם הכשרות ,שיבצתי אותם בבתי ספר בכל הארץ ועסקתי בשיתופי
פעולה של פרויקטים חינוכיים .כך הגעתי לזה ובמשך ארבע שנים ניהלתי
את הצוות הזה .ומשנת  2015עד  2019המשכתי כמתנדבת מהמניין".
האם היית שותפה לתכנון ולבניית החללית?
"אני לא הייתי מעורבת בחלק ההנדסי אלא בחלק החינוכי .הצוות שם לו
למטרה לתת השראה לנוער לבחור בלימודי הנדסה וטכנולוגיה .לימודי

הטכנולוגיה בארץ בירידה כבר כמה שנים וחסרים הרבה מהנדסים,
פחות ופחות תלמידים לומדים לחמש יחידות במתמטיקה והצוות הזה
החליט שזו המטרה שלו".
איך משפיעים על ילדים?
"הרעיון היה לתת להם השראה .הדבר הזה הגיע מארה"ב .לאחר תוכנית
אפולו בשנות ה 60-ראו שהייתה קפיצה מאד גדולה במקצועות האלה
וכך נוצר "אפקט אפולו" .מה שאנחנו רואים אחרי השיגור זה "אפקט
בראשית" .זה מצית את הדמיון של הילדים .בפורים עשרות ומאות
ילדים התחפשו לחללית וזה היה מאד מרגש לראות את זה .כשנערים
ונערות קמו ב 03:00-בבוקר כדי לראות את החללית של המדינה שלך
ממריאה ,זה מרגש מאד .אנחנו כבר רואים את האפקט מתחיל ואנחנו
כבר רואים שיפור".
מרטון ,שטסה יחד עם צוות  SpaceILלקייפ קנברל על מנת לחזות
בשיגור "בראשית" ,סיפרה על רגעי ההתרגשות ורגעי השיא בהמראת
החללית.
"השיגור היה ב 22.2.19-וכל השבועות לפני כן היו מאד מרגשים .אלה
היו שבועות שדיברו על החללית בתקשורת .זה היה בפרופיל כל כך
גבוה ,כל המדינה עוקבת זה מאד מרגש .היה מאד מרגש כשהכניסו
את קפסולת הזמן לחללית .כששינעו אותה לשדה התעופה ,החזי
קנו לה אצבעות שתגיע ותנחת .אחר כך עקבנו אחרי הביצוע שהיא
הגיעה לקייפ קנברל .להגיע לשם כשעיתונאים מכל העולם שואלים
על החללית ,זה דבר מאד מרגש .זו הייתה סגירת מעגל מאד מיוחדת
אחרי שמונה שנים .מדובר באירוע עוצמתי ומעתיק נשימה כשעמדנו
לפני טיל עוצמתי שהמריא עם אש ותמרות עשן .העברתי הרצאות בכל
הארץ לילדים וחלק מהילדים האלה כבר השתחררו בינתיים מהצבא
ומבחינתי זו סגירת מעגל מרגשת .ברגעי ההמראה עמדנו במקום הכי
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קרוב שאפשר לכן השיגור .היינו על שפת
המים בערך שלושה ק"מ מאיפה שהטיל
היה .במקום שעמדנו אפילו לא הייתה
ספירה לאחור .פתאום בלי הכנה מראש
ראינו את החללית משוגרת .לראות אותה
ממריאה לשמיים לעקוב אחריה עד שהיא
נהיית נקודה קטנה שנעלמת ובזווית העיין
לראות את זריחת הירח משתקפת במים זה
מלי מורטון
מחזה מרשים מאד .ההמראה עברה בצורה
צילום :ליאת קוטנר
חלקה מעבר לכל דמיון ,היו מעט עיכובים
והספירה לאחור אף נעצרה אבל בסופו של דבר ההיפרדות היתה בזמן
שתוכנן וזה היה כיף אמיתי".

מעודדת בני נוער

להתקדם במקצועות הללו .בנוסף התנדבה מרטון ב,She Codes -
ארגון ששם לו למטרה להגדיל את מספר הנשים המפתחות בתעשיית
ההיי-טק ל .50%-מרטון הוסיפה" :ממילא חסרים הרבה מתכנתים .הליי
מודים בפרויקט הם בחינם לנשים מתוך מטרה לעזור לנשים להשתלב
במקצועות התכנות והפיתוח להביא לכך שתהיינה בארץ  50%נשים
מפתחות בתום ההיי-טק .במסגרת ההתנדבות שלי עזרתי לנשים להתי
קדם במקצועות ההיי-טק האלה וברף המקצועות הגבוה".
מרטון ,ילידת נתניה ,מתגוררת כאמור משנת  2002בפתחיה שבמועצה
" :נולדתי וגדלתי בנתניה בשכונת בן ציון .אחרי מספר שנים ברמת גן
חיפשנו ,בן זוגי ואני ,לגור באזור כפרי והגענו לפתחיה .אנחנו מאד
אוהבים את החיים פה .אנחנו חושבים שיש למקום הזה פוטנציאל והילי
דים שלנו מאד שמחים לגור פה".
�א

בבלוג שלה "אמא רבודה" תיארה מרטון את כל הרגעים שהובילו
לשיא  -שיגור "בראשית" לירח .בין השאר כתבה" :ואז פתאום בלי שום
התראה מוקדמת ,אצלנו לא שמעו את הספירה לאחור ,הדבר המטורף
הזה המריא .גדול ועצום בדיוק כמו שדמיינתי ,בדיוק כפי שאמרתי 8
שנים בהרצאות ,טס לו למעלה מול העיניים שלי .ומרעיד את כל הגוף.
ואני משדרת את השיגור בפייסבוק לייב ,ותכננתי להסביר מה קורה
בכל שלב ,פתאום קלטתי שאני לא מדברת ,פשוט בוהה בהלם בפלא ,עד
שהפך לנקודה קטנה שכבר לא יכולתי לראות .ואז רגע לפני שהתחלתי
להתקפל ,ראיתי בצד שמאל למטה על המים ,ירח כתום ,ענקי ,מתחיל
לזרוח .אנחנו בדרך אליך חבוב".
מרטון אשר מאמינה בחינוך ובעידוד בני נוער ובעיקר נערות לבחור
ולהשתלב במקצועות התכנות והפיתוח ,התנדבה בפרויקטים חינוכיים
רבים ,נסעה ברחבי הארץ והעבירה הרצאות לבני נוער ועזרה לנשים

"הרגשתי שיש פה חזון אמיתי"
אלכס פרידמן מנוף איילון הוא אחד מחוקרי החלל המובילים בארץ
ואחד החשובים במערך שמסביב לחללית "בראשית"
�נ

העבודה על החללית .בתחילה שימש יועץ חיצוני ,אולם כעבור כמה
חודשים הפך למנהל האחראי על צוות של מהנדסים מתחומי האווירוי
נאוטיקה והאלקטרוניקה.
"הרגשתי שיש פה חזון אמיתי והזדמנות לקחת חלק בפרויקט ציוני",
הוא אמר בראיון ל"ישראל היום" "יש לנו הזכות לעשות היסטוריה
עבור מדינת ישראל .האמת היא שבהתחלה היו לי היסוסים ,כי חשבתי
שמדובר ברעיון מטורף ,אבל ככל שהעמקתי כך התפתחו אצלי סקרי
נות לצד דאגה .האם החללית תרחף כראוי ולא תסטה מהמסלול? האם
היא תחזיק מעמד בתנאים הקיצוניים של הקור והחום בחלל?
"כשאני רואה תמונות של הירח ,נעשה לי חושך בעיניים .השטח שלו
מורכב מהמון מכתשים ,ומפחיד אותי שהחללית תנחת על אחד מהם
ותשבור חלק או שתיפול לתוך בור .על הכתפיים שלי מוטלת האחי
ריות לוודא שהחללית תעמוד במשימה ,תאסוף צילומים ,תבצע מדיי
דות ותעביר את המידע לארץ כמו שצריך".
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כי האדם

עץ
השדה
הקשר עם הבית בכפר שמואל" :לפני שאני
נוסעת לארץ אחרת ,אני יוצאת החוצה
ולוקחת מלוא הריאות אוויר מהשדה"
 Starהמיצג העצמתי ביד ושם" :עבורי זו
עבודת חיי Star ".והעובדה שהיא האמנית
הישראלית המצליחה ביותר בעולם:
"למקום הזה לא דמיינתי שאגיע" Star
האמנית מיכל רובנר בראיון יוצא דופן

כ

אשר שואלים את מיכל רובנר ,ללא ספק אחת
מהאמניות הגדולות שחיות היום בקרבנו ,מה היציט
רה הגדולה ביותר שלה ,היא לא מהססת לרגע בתט
שובה" :אמא שלי תמיד אמרה שהעבודה הכי טובה
שלי היא המקום הזה; הבית שלי ,השדה הזה בכפר
שמואל ,החלקה הזו שאני עובדת בה ,יוצרת שבילים ונוטעת שתיט
לים והדיבור האקטיבי שיש לי פה עם הנוף .נוף שהוא געגועים
לארץ ישראל של ילדותי ,ואולי אפילו לארץ כנען אם תרצה".
המפגש הזה של הטבע עם היצירות ילווה אותנו עוד רבות במהלך
הראיון עם רובנר שנולדה בשנת  1957ברמת חן ומחלקת את זמנה
בין ניו יורק ובין חלקת האלוהים הקטנה והמדהימה שלה אליה
עברה יחד עם בעלה לשעבר אריה המר איתו הקימה שנים קודם
את קמרה אובסקורה ואותה נטשה באמצע שנות ה 80-לטובת ניו
יורק ,שם דרך כוכבה.
איך המגורים כאן תורמים לך ליצירה?
"לפני שאני נוסעת לארץ אחרת ,אני יוצאת החוצה ולוקחת מלוא
הריאות אוויר מהשדה .יש משהו במקום הזה שמטעין אותי .כוחות
הנפש שלי ,הכח שלי כאדם בעולם ,בחלקו הלא מבוטל  -בא בזט
כות זה שיש לי מקום .עבודות רבות שלי לא היו יכולות להיווצר
אם לא הייתי במקום הזה ,אני מסתובבת בחלקה ומוצאת חרסים

מתקופות קדומות ויש לי את החוויה הזו שאני עוד שכבה ארט
כיאולוגית .לפעמים כשאני הולכת בקיץ על הרגבים היבשים באט
דמה ,אני מדמיינת את הקולות מלמטה .המרפסת שאני יושבת בה
ומסתכלת על השדה ,זה ממש כמו נקודת תצפית על עולם ומלואו.
יש כאן המון טבע ויש כאן התרחשויות גדולות ודרמטיות ועונות
שמתחלפות :הציפורים ,חיות הלילה ,קולות התנים  -אני יוצאת
החוצה ומקליטה אותם ובעיקר מתרגשת ,הטבע הוא בליבת הקיום
האנושי שלי".

פרק א'
המקום

הבית של מיכל רובנר בכפר שמואל לא נראה כמו שום מקום בו
ביקרתם .ניסיון לתאר אותו במילים יעשה לו עוול ,נסתפק רק
בזה שהוא שואב אותך אליו ובכל ביקור בו אתה מגלה עוד טפח
חדש עליו ועל חלקת האדמה הגדולה מאחוריו .רובנר גאה (בצדק)
בדברים רבים שעשתה בחייה ,אבל דומה שכאשר היא מדברת על
היותה חקלאית מתמלא ליבה בחדווה גדולה.
"מילדות היתה לי ערגה לחקלאות ,זה תמיד היה משהו פלאי בעיט
ניי ,העובדה הכל כך פשוטה שיש רגבים של אדמה ואתה טומן
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זרעים שהופכים לנבטים ואז לצמח ,זה ממש כמו יצירה .אתה רואה
את מחזור החיים הזה ,זה משהו שאתה יכול להנות ממנו מאוד:
לפעמים לאכול את הצמחים ובעיקר להתבונן בהם .העניין שלי
נמשך כל הזמן ,לצפות בצמח שמגיע לבשלות וגם כשהוא קמל".
גם בסדר היום של רובנר יש משמעות גדולה למקום ,היא מתעוט
ררת בחמש וחצי בבוקר ואז לדבריה מתחילה החגיגה" :אני פותחת
את החלון ומסתכלת החוצה על השמש העולה ,הרבה פעמים אני
מתחילה לצלם על הבוקר את השדה והגבעות – לאחר מכן יש לי
דיבור עם הכלבים שלפעמים עושים פה מסיבת פיג'מות .בהמשך
אני יורדת לגינה לבדוק מה פרח ולהביא ירקות ,עולש וחוביזה,
צידה להמשך היום".
רובנר ,שמגדירה את עצמה ככמעט טבעונית ,מרבה לבשל את
ירקות הגינה הקסומה שהקימה ,והתוצאה מעוררת השתאות .את
המקום חולקים איתה חמישה כלבים ומספר חמורים ,והקשר לחיות
כפי שהיא מספרת ,מלווה אותה כל החיים" :בילדותי נולדתי לבית
שהייתה בו אהבה גדולה לחיות בית וחיות שדה .תמיד היה כלב,
חתול ,ארנבות ,לפעמים היה גדי או טלה .היה אפילו עורב שהיה
מופיע ,עומד על השולחן ומצטרף לארוחות שלנו .כשהייתי בת
שש ,הייתי מתעוררת מאוד מוקדם בבוקר כדי להאכיל חתולים
ששכן הטביע בתוך דלי ,חשבתי שאני אפתור את זה עם בקבוק

אני יוצאת החוצה ומקליטה את
הקולות ובעיקר מתרגשת ,הטבע הוא
בליבת הקיום האנושי שלי"
אחת מהעבודות של רובנר שהוצגה במוזיאון ה"לובר" צילוםArdon BarHam :
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פורחת

של חלב ומים פושרים והפכתי למעין אם אומנת להם .זה שהחיות
לא ורבאליות זה לא אומר שאין להן יכולות מאוד גבוהות ,אישיות
ייחודית לכל אחד מהם ומניפת רגשות רחבה ביותר".

צילום :אבי מוסל

פרק ב'
הזמן

הרגע המכונן בחייה של רובנר היה ללא ספק המעבר לניו יורק
באמצע שנות ה" :80-הייתי נשואה לאריה בן נהלל ,אליו הצטט
רפתי להקמת קאמרה אובסקורה שם עבדנו שעות ארוכות ,גרנו
במושב והייתי אחרי הלימודים שלי בבצלאל .היו לי חיים מלאים
ועם זאת ,הייתי בתוך מערכת של המון מוסכמות .בלילה ,הייתי
קמה בשקט ויוצאת החוצה ,אל הדיר ,שם היה לי חדר חושך והייתי
מדפיסה ויוצרת עבודות עד לפנות בוקר ,לאחר מכן הייתי חוזרת
לישון .זה כמו חיים כפולים :ביום אשת משפחה ובלילה היה העולם
האחר ,עם הדחף הגדול ליצירה ,וכל הזמן הרגשתי שיותר מדי זמן
מתבזבז לי".
רובנר הרגישה שהיא נמצאת במערכת של יותר מדי מחויבות והחט
ליטה בן רגע על המעבר לניו יורק" :פתאום ראיתי בעיני רוחי
עבודות מאוד גדולות שלי על בניינים ,תמיד הייתה לי ודאות
שאני לא יכולה להסביר אותה ,בכח היצירה שלי  -זה כח שדחף
אותי".
הנחיתה בניו יורק לא הייתה פשוטה כלל כפי שהיא מתארת" ,בתט
חילת הדרך חייתי מאוד בצמצום והתפרנסתי מריטוש תמונות של
חתונות .כל הזמן אמרתי לעצמי שכשתהיה לי איזו תערוכה הכל
יהיה בסדר ,הייתה לי תחושה כזאת ,לא הבנתי שזה קשה מאוד
להיכנס לתוך עולם האמנות שם .היום אני מסתכלת על המחיר
הפיזי והנפשי העצום ששילמתי בתחילת דרכי .למזלי אני היום
במצב טוב ,אבל אני חושבת שאמנים שעברו דרך מאוד ארוכה
ומאתגרת ונמצאים במצב פחות טוב ,חייבים לעזור להם ,כמו
למשל אביבה אורי שמתה בחוסר כל או למשל קדישמן שלא מסט
פיק עזרו לו בערוב ימיו ויש עוד כמה אמנים שחיים היום שאפשר
היה לעזור להם ולחבק אותם על כל מה שהם עשו ותרמו".

פרק ג'
הדרך

רשימת ההישגים של רובנר ארוכה במיוחד  -היא נושאת שלושה
תארי דוקטור לשם כבוד ,עיטור אביר מסדר האמנויות והספרות
של צרפת ,לאחרונה זכתה בפרס א.מ.ת לשנת  2018ועבודותיה
הוצגו במקומות הגדולים והחשובים ביותר בעולם .אחת מהעבודות
שלה מקום  Iנחשבת ליצירה היקרה ביותר שנמכרה אי פעם על ידי
אמן ישראלי .אבל דומה ששתי העבודות שיצרה רובנר לזכר קוט
רבנות השואה הן המשמעותיות ביותר עבורה" .העבודה נוף חיים,
הפרק הפותח במוזיאון ההיסטורי יד ושם היא מבחינתי עבודת חיי,
בגלל שהיא נוגעת בשבר הכי גדול של העם היהודי וגם בשבר
הגדול של האנושות .זו הייתה עבודה שהשקעתי בה הכי הרבה בכל
שנות העבודה שלי וזוהי הייתה גם העבודה הכי מאתגרת נפשית
ומורכבת .תחילה נאספו חומרי גלם מכל הארכיונים האפשריים,
ובהמשך ,הרצון היה לחבר מאות קטעים למציאות רציפה בתנועה,

התכונה הכי חשובה שאמן
צריך שתהיה לו היא אומץ ,אומץ
ללכת נגד השיקולים שלך ונגד
החששות שלך ונגד
הקול הפנימי שלך"
ולתת לאותם רגעים של עולם שחרב ואבד לנו ,מרחב בו יוכלו להט
תקיים מחדש .בפעם הראשונה שעמדתי עם כל הצוות של יד ושם
וראינו את מארג החיים הזה ,מוקרן בגדול על הקיר בתוך ההקשר
של מוזיאון השואה ,כולם פרצו בבכי .ברגע ההוא אמרתי לעצמי
שאם אני עכשיו נופלת ומתה ,הצלחת שלי מלאה".
בעבודה השנייה שעשתה לזכר קורבנות השואה :עקבות חיים ,לרוט
בנר הייתה בעיה לא פתורה" :התבקשתי לעשות עבודה לאושוויץ
בנושא רצח מיליון וחצי הילדים .זה דבר שלא ניתן לתפיסה ולא
ניתן להכלה .מיד הרגשתי את כל הכובד ,האחריות ,קונפליקטים
ודילמות אין סופיות שנמשכו לאורך כל הדרך .לא רציתי לעשות
עבודה על רצח הילדים ,אלא רציתי לחפש את העקבות שלהם,
להחזיר משהו מהם ,לתת להם שוב נוכחות ,איזה שהוא קיום במט
קום הזה שבו העלימו אותם .במשך כשנה וחצי התבוננתי בציורים
של הילדים שצויירו במחנות הסגר ,בבתי מחסה ,במסתור .רציתי
להוציא אותם מזמן עבר ולצייר אותם מחדש בקו טרי ,נוכח ,ישיט
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רות על הקיר כפי שילד היה עושה ,ולאפשר להתקרב אליהם .אלו
הציורים האחרונים שלהם ,ואלו הקולות שלהם.
יש חוט מקשר בין העבודות האלה לבין העבודה בהיכל הזיכרון
הממלכתי לחללי מערכות ישראל (בהר הרצל) –הרצון לאתר בתוך
מציאות המוות ,השכול והאובדן – רגעים שהם רגעים אמיתיים
וממשיים של חיים".
אבל דומה שהיצירה שהביאה לרובנר את ההכרה הגדולה הייתה
הביתן הישראלי בביאנלה של ונציה ב ,2003-והמעבר מאמנית
מצליחה ופורצת דרך לסופרסטאר של ממש הייתה התערוכה היסט
טוריות אותה הציגה במוזיאון הלובר בשנת  .2011זאת הייתה תעט
רוכה בשלושה אגפים של הלובר שכללה שני מיצגי אבן מרשימים
ומספר מיצגי וידאו יוצאי דופן .היצירות מקום  IIומקום  ,IVנבנו
ופורקו בשדה של רובנר ,הגיעו באוניה לפריז נבנו מחדש ברחבת
הלובר ,ובסיום התצוגה חזרו לארץ ונבנו כאן בשטח האדמה של
רובנר מחדש ,שם הן נמצאות עד היום .מקום  ,IIשוקל  50טון בקיט
רוב ,נבנה מאבנים של בתים הרוסים שנאספו מירושלים ,מהגליל,
מחברון ,מבית לחם ,מחיפה ועוד .למרות הגדלים השונים של האבט
נים המקוריות החליטה רובנר בעזרת בנאים ישראלים ופלסטינאים
לא לחתוך את האבנים אלא למצוא דרך לחבר ביניהן .התוצאה,
מבנה ריבועי שלם שבו פתח אנכי צר ,המאפשר לצופים להציץ
פנימה .מקום  IVשבמרכזו סדק אלכסוני עמוק שבוקע את הקיר
לשניים ,עשוי מאבני בזלת שהובאו מגבול ישראל-סוריה.
התערוכה בלובר הצליחה להפיח גם ברובנר תחושה של הצלחה
כפי שהיא מתארת" :לילה אחד ישבתי עם האסיסיטנטים שלי במוט
זיאון .הייתי עייפה ,נשענתי על איזה פסל ואכלתי במבה .פתאום
הם אומרים לי' :את קולטת ,את אוכלת במבה בלובר' .ובכל זאת,
מה שחשוב במקומות האלו בהם הצגתי זה לא הדחף להצליח ,הדחף
הוא אחר ,זה דחף של אינטרקציה עם מקום ועם מציאות .כמו
שאומרים בערבית ג'ננה פננה ,זה דחף שאתה לא יכול להסביר
מאיפה הוא מגיע .למרות זאת אני חייבת להודות שההצלחה מאוד
נעימה ,היא מחזקת ומאפשרת עוד פרויקטים מאוד חשובים ומשט
מעותיים".

פרק ד
היצירה

כשאנחנו מבקשים מרובנר לנסות להסביר לנו איך נוצר הקסם
ואיך נולדת תערוכה ,היא מחייכת" :קשה להסביר ,כי זה הרי מסט
תורין האמנות ,איך תסביר את זה? לפעמים רעיון יכול לבוא לי
פתאום באיזו נסיעה כשאני שומעת משהו ,רואה משהו ופתאום
נדלק רעיון מסוים ,ולפעמים תוך כדי עבודה".
מה התכונה שצריך אמן כדי להצליח?
"התכונה הכי חשובה שאמן צריך היא אומץ .זה אומץ ללכת נגד
השיקולים שלך ונגד החששות שלך וללכת עם הקול הפנימי שלך.
האמנים הכי גדולים הם אלו שהלכו במשעול צר .אותם אלו שהיה
להם את הדחף הזה ללכת עם משהו עד הסוף".
מה מניע אותך?
"ליצור חיים .חלק גדול מאוד של האנשים עושים את זה דרך יציט
רת דור המשך וילדים ,אני עושה את זה בדרך שלי .אני מרגישה
אחריות מאוד גדולה ,יש לי כל הזמן בראש מטרונום שלא קל לי

לחיות איתו על בזבוז זמן ,כל הזמן אני מרגישה שיש לי זמן קצוב
בפס החיים הזה .היצירה היא בנשמת אפי ואני לא יכולה להתקיים
מבלי ליצור .זה לא משנה איפה ומה ,גם אם ישימו אותי באיזה
חור ובחיים לא יציגו את העבודות שלי ,זה לא אומר שאני אפסיק
ליצור".
איפה את נמצאת בכל הקשור ליחסים עם שכנינו?
"אני חושבת שצריך לעשות הכל כדי לייצר דיאלוג עם השכנים
שלנו מתוך מקום של כבוד .אני מאמינה שמתוך המקום הזה אתה
יכול לראות את נקודת המבט של האחר .מצד אחד אני שמחה שיש
לנו צבא חזק ,יש לי באופן אישי תודות רבות שאני יכולה לישון
פה בשקט בלילה .אני מודעת לכך שיש כאן הרבה כוחות עויינים
מעל ומתחת לפני השטח ,אך מצד שני אני חושבת ולא מוכנה
להפסיק להאמין שיכול להיות מצב של יחסים מאוד טובים בינינו
ובין הפלסטינאים".
צילום :אבי מוסל

הבית של מיכל רובנר בכפר שמואל לא נראה כמו שום מקום בו ביקרתם

אפילוג
רוב האנשים לא יכירו את רובנר אם יפגשו אותה ברחוב או במכוט
לת ביישוב ,היא רחוקה מרחק רב מתדמית האמן המצליח והריחוק
הזה טוב לה במיוחד בחיי הקהילה שהיא פיתחה בכפר שמואל.
"עבורי השכנים ביישוב זה כמו משפחה מורחבת .כשאני מרגישה
לא טוב הם עושים לי מרק שיחזק אותי .יש שכן אחד שתמיד אסף
את כל קטעי העיתונות שעשו עליי .לפעמים לפני תערוכות אני
הולכת לנוח ולהירגע אצל השכנים שמתרגשים יחד איתי ,ובעיקר
יש את כל העניינים וההתעניינות המשותפת בטבע ובחקלאות ".
מה לגבי הבחירה שלך לא לעשות ילדים?
"אני אדם מאוד טוטאלי ,חשוב לי לעשות את מה שאני יוצרת בכל
מאודי ,במובן של להשאיר משהו אחריי .זה מה שאני עושה יום יום,
ולגבי ילדים ,דחיתי את ההחלטה עד גיל ."80
אלו חלומות יש לך עוד?
"יש כל מיני חלומות .למשל למצוא מקום בישראל וליצור בתוכו
משהו שמתייחס אליו ,לזהות שלו ,לשרידים שבו ולטופוגרפיה
שלו .ומעבר לכך הייתי רוצה ליצור במקומות שונים עם משמט
עות ,שהעבודה תעזור ותסייע לאיזה סיטואציה חברתית או פוט
ליטית".
זה קרה לך?
"זו שאלה טובה ,קשה למדוד את ההשפעה של אמנות".
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קהילה

הגדת
עם
איורים של

ה
אמן כלב קסטל ז"ל מנצר סרני

מסר לבני קיבוץ חולדה ששוהים
בכלא הבריטי  Starעמוד בהגדה
בנען המוקדש להעפלה  Starהיטלר
כפרעה המודרני  Starואיורים יוצאי
דופן של חד גדיא בנצר סרני  Starרגע
לפני פסח צללנו להגדות בקיבוצים
של לפני קום המדינה  Starוהגדת לבניך

איורים של האמן כ

לב
קסטל ז"ל מנצר סרני

ס

דרי פסח בשנ�ת ה� 40-ה 50-הי� איר�עים מכ�ו
ננים בחיי הקיב�צים .רצף המא�רע�ת של ימי טר�ם
הקמת המדינה יחד עם הסיפ�רים שזרמ� מאיר�פה
על השמדת היה�דים בציר�ף שלט�ן הבריטים בארץ
כאן גרם לאיר�ע ערב פסח להי�ת מי�חד במינ� כפי שמספר ח�קר
ההגד�ת �איש הספרייה הלא�מית ,ד”ר חזי עמיא�ר“ :בהגד�ת קיו
ב�צי�ת במי�חד יש מ�טיב מא�ד חזק של האביב אבל הערכים של
יציאת מצרים נמצאים שם תמיד .כל הרעי�ן של ליל הסדר זה

הגדה
המנון הפרטיזנים מ

תוך הגדה בנען בשנות ה40-

שנעשתה עבור חיילים אמריק

אים
מצבאות הברית בנען1942 ,
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שירי א

ביב בהגדה בנען – שנות ה 40

כל התמ

ונות באדיבות ארכיוני :חולדה ,נצר סרני ונען

שי�שבים בחבר�תא� ,זה קיים עד הי�ם בכל הזרמים ביהד�ת .בס�פ�
של דבר הרעי�ן ה�א לשבת ביחד �לספר סיפ�רים ביציאת מצרים.
בא�תה תק�פה בקיב�צים ,ליל הסדר היה מא�ד חש�ב �הם ניס� לתת
ל� ת�כן י�תר מ�דרני נכ�ן לא�תה תק�פה.
הסיפ�ר היה זה לא לדבר רק על מה שקרה ביציאת מצרים אלא גם
על מה ק�רה הי�ם :לכן הם דיבר� על הגשמה ,בזמן הש�אה הם כמ�בן
הש�� את היטלר לפרעה �לאחר מכן הם דיבר� על תק�פת ההעפלה
�השה�ת של הבריטים בארץ .הכל בהקשר של המאבק לחיר�ת ,איפה
אנ� הי�ם נלחמים לצאת מעבד�ת

הגדה בנען – שנות ה40-
ה-

מוד על שואת יהודי אירופ
ע

הגדה היתולית בחולדה 1972

דה היתולית בחולדה 1972
הג
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סרני ב 1950
צר

עלון בקיבוץ נ
כות מצרים ב

מ

לחיר�ת �זה מה שנ�תן לכל קהילה הרקע האקט�אלי”.
הזרם הזה הלך �דעך י�תר מא�חר ,עמיא�ר מנסה להסביר מד�ע:
“צריך להבין שהתק�פה בשנ�ת ה 40-הייתה אינטנסיבית מא�ד בחיי
היש�ב בארץ ,קר� המ�ן מא�רע�ת גם בארץ �גם כמ�בן מלחמת הע�לם
השנייה �עליית �לאחר מכן נפילת הנאצים באיר�פה ,הרעי�נ�ת של
יציאה מעבד�ת לחיר�ת הי� מא�ד חזקים בא�תה תק�פה .אני ח�שב
שאם אחת מהמלחמ�ת שלאחר העצמא�ת (ששת הימים �י�ם כיפ�ר)
הי� מתרחש�ת בפסח היינ� ר�אים אזכ�רים שלהם בהגד�ת”.

סידור הקריאה לפי שמות
בחולדה  -שנות ה 40

גזרי תורה
לפסח

הרב אהרון מרצבך
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה
לקראת ליל הסדר ,בכל שנה ,נערכים
ילדי המשפחה להצגה קטנה שאמ�רה להו
מחיש משה� מת�ך הגדה של פסח ,מת�ך
מבט עכש��י.
מפיקה �מנחה :סבתא.
צ��ת החשיבה המל��ה :הילדים (השחקו
נים).
הנ�שא שנבחר השנה :ארבעת הבנים -
‘חכם; רשע; תם �שאינ� י�דע לשא�ל’.
כפי שאתם משערים – אף אחד מן הילו
דים לא התלהב ברגע הראש�ן לשחק את
ה’רשע’ ,זה נשמע מא�ד לא ט�ב.
סבתא הרגיעה :באמת ,לכל אחד מאיתנ�
יש ב”ה הרבה חכמה ,אך לעיתים על�לה
להשתרש בנ� הסתכל�ת שיש בה ז��ית
מס�ימת מן הרשע�ת .המשימה שלנ� לאתר
את הת�פעה להכיר בה� ,להתמ�דד עימה.
קל לדמיין דמ�ת צי�רית מליאת רשע� ,לו
חש�ב ,זה משה� קיצ�ני שאינ� נ�גע אלי.

מכתב לאסירי חול
דה הנמצאים בכלא הבריטי,
הגדה בחולדה בשנות ה40-

י�תר נכ�ן למצ�א פינ�ת כאלה בת�ך ת�ו
כינ� ,במהלך שטף החיים הממלא את ע�ו
למינ�� ,לשא�ף �לפע�ל לתיק�נן.
ה’סל�גן’ (המסר הפירס�מי הקצר) של הבן
הרשע מסתכם במילים ‘מה העב�דה הזאת
לכם’!!
כמ�בן ,בהקשר הספציפי המ�זכר בת�רה,
ה�א מתייחס לצ��י ה’ ,מצ�ת הקרבת קרבן
הפסח אכילת מצה �מר�ר� ,כל שאר ענייני
חג הפסח המס�רים מד�ר לד�ר.
בראיה מקיפה ,ט�ן דברי� מביע (במילים
שלנ�) :מה התכל’ס? מה ייצא לנ� מזה? מה
נר�יח? איזה ת�עלת יש בזה?
בע�לם של תחר�ת �הישגי�ת ,בע�לם
שאחד ממשפטי המפתח של� ‘אם לא פירו
סמת לא עשית’ ,על�לים לפספס במקרים
רבים את האמת הפש�טה היציבה �הנצחית
– עשיית הט�ב �הנכ�ן מצד עצמ� מבלי
שיק�לי פרס�ם כדאי�ת א� ר��ח.
יש בע�למינ� רבים יקרים ,שע�שים המ�ן
דברים ט�בים ,בשקט בצנעה ,ללא ש�ם רצ�ן
של פירס�ם ,בלי ש�ם שיק�לי כדאי�ת – המו
שקל שלהם בבניין ע�לם – לא יס�לא בפז.
בתלמ�ד בבלי מסכת גיטין מס�פר על
דמ�ת מ�פלאה התנא הקד�ש – ‘רבי צד�ק’,
שהיה י�שב כל י�ם בתענית במשך 40
שנה! להתפלל להצלת עם ישראל �למו

נ�ע את ח�רבן המקדש .כח�ש �חלש עד
מא�ד היה רבי צד�ק מר�ב תעני�ת� .בו
שעה שהציע הקיסר לרבן י�חנן בן זכאי,
שי�כל לבקש כמה בקש�ת� ,בין השאר יכל
גם למנ�ע את ח�רבן הבית ,העדיף לבקש
תר�פה עב�ר רבי צד�ק .ה�א הכיר במעלת
דמ�י�ת מ�פת כעין אלה.
לא רק בעבר הרח�ק ,גם בת�כינ� – יש
משפח�ת רב�ת של מקימי ת�רה �חסד,
יה�דים העמלים �ממיתים עצמם בא�הלה
של ת�רה ,רח�ק רח�ק מעין הזרק�רים .להו
גדיל ת�רה בלימ�ד בקי�ם �בחינ�ך הד�ו
ר�ת ,ר�אים בזה יחד הבעל �האשה משימת
חיים מש�תפת ,למען המשך חיי הנצח
�הק�דש של עם ישראל.
יה�דים כאלה ,שהם ע�בדי ה’ בכל רמ”ח
אבריהם �שס”ה גידיהם ,ה�לכים בצידי
הדרכים ,לא ישמע� עליהם בתקש�רת,
אין להם שייכ�ת בפרס�ם �בפרסים� ,א�לי
ט�ב שכך ,זה על�ל להפריע לג�דל פ�עו
לם ,מאידך ,עלינ� להכיר בזכ�ת הגד�לה
שלנ� שיש אנשים כאלה בקרבנ�� ,ב��דאי
להיזהר עד מא�ד לא למצ�א את עצמינ�
משמיעים ביחס אליהם ט�ן של שאלה ‘מה
העב�דה הזאת לכם’.
לעיל�י נשמת הרב משה שפירא זצ”ל; ר’ נחמן
שטרנפלד זצ”ל; הרב אחיעד אטינגר הי”ד.

במושב
בית
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
מושבי השפלה והסביבה
קניה
בניהול מאיר קריחלי
מאיר קריחלי .רישיון מתווך במקרקעין מטעם
משרד המשפטים .נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי .B.A .בניהול ותקשורת .נסיון רב
במתן שירות לקוחות

מכירה

שכירות

בתים

נחלות

משקי עזר

מגרשים

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

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

קו ראשון לנוף מערבי
 7חד'  280/850מושקע!

בית יפהפה!  230מ'
מגרש פרטי דונם! נוף!

מגרש פינתי! 252/730
 6חד' +יחידת דיור מניבה!

מגרש  800מ׳ בית  250מ׳
נוף משגע! ₪ 4.800,000

מגרש  2דונם  25 +דונם
בית מרווח  265מ' עם נוף!

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

במשמר דוד

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בית מרווח  6חד' 175/250
מרפסת  40מטר! נוף!!!

בוותיק בית מפואר! 235/675
גינה גדולה ,בריכה ,יח׳ דיור!

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

בכרמים  6חד' משודרג!
+מרפסת ₪ 3,190,000

 180/220פינתי! משודרג!
 6חד' +מרפסת! נוף!

בבית חשמונאי

בסתריה

במשמר דוד

בבית חשמונאי

במשמר איילון

בהרחבה  6חד' 200/360
גינה גדולה! נוף פתוח!

בית כפרי  195/510מרווח!
 6חד' גינה גדולה! נוף!

קוטג'  240/340מרווח!
 7חד' עם יחידת דיור!

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

185/500מושקע ומסודר
 5חד׳ ,גינה יפיפייה!

בית חשמונאי

ביד רמב״ם

בבית חשמונאי

בכרמי יוסף

במצליח

בהרחבה בית יחודי  287מ'
מתאים לשתי משפ' ,נוף!

נחלה חלקה א׳ ,ב׳ 26 ,דונם
בית  110מ'  +סככה מיידי!

בוותיק  6חד' 180/450
 +יחידה  20מ' ₪ 3,600,000

נחלה ייחודית!  1900מ'
בנוי בית במפלס  150מ'

נחלה יפה ורחבה!  20דונם
בית  210מ'  +סככה ומחסן
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רב
פעלים

היכרות ראשונה עם הרב סטיב בורנשטיין – רבה של הקהילה הרפורמית “ברכת שלום”
בקיבוץ גזר

“

יש הרבה אנשים שלא יודעים שיש עוד דרך להיות יהודי־
לחגוג את התרבות בצורה אחרת” .את המילים האלה אומר
הרב סטיב בורנשטיין ,רבה של הקהילה הרפורמית “ברכת
שלום” בקיבוץ גזר ,שלמעשה משרתת תושבים ברחבי
המועצה ואף מחוצה לה.
בורנשטיין מדבר על מודרניות ופלורליזם ,בתוך נושא כמו “דת”,
שעשוי להיות לפעמים כבד ונוקשה ,וזה בדיוק מה שהוא מדבר
עליו :ההבנה שיש עוד זרמים שאפשר להתחבר אליהם  -בתוך
הדת היהודית.
קהילת “ברכת שלום” החלה וממשיכה גם כיום כבית כנסת רפו־
רמי אזורי בגזר .אבל היא לא רק בית כנסת“ .זה לא רק לחברים
ותושבים מהקיבוץ אלא לאנשים מכל האזור שמחפשים דרך חיבור
ליהדות בצורה שוויונית” ,אומר הרב סטיב“ .כל המשפחה יכולה
לשבת ביחד ,אמא ביחד עם סבתא ,שותפים ,בני מצווה ועוד”.
אם להיות יותר ספציפיים" ,ברכת שלום" עוסקת בחגי ישראל
וחגיגות שבת ,לימוד מקורות יהודיים ,טקסים יהודיים ,פעילות
חברתית ותמיכה בקהילה .על פי תיאורה הרשמי" ,ברכת שלום
מקדמת חופש דת ,סובלנות ופלורליזם ,ושואפת לספק קהילה
יהודית ,חמה ומזמינה ליהודים ישראלים המחפשים דרך משמעו־
תית לחגוג את אירועי מחזור חייהם".
בורנשטיין מוסיף“ :אנחנו עושים טקסים למעגל החיים ,חגים ,כל
שישי יש לנו קבלת שבת מוזיקלית .כל העניין של תפילה זה רק
חלק ממה שאנחנו עושים .אנחנו יושבים במרכז קיבוץ גזר ליד
החנייה הראשית ,בבניין שבנינו בשיתוף פעולה עם המועצה” .יש
לציין כי הרב סטיב מלווה את רוב הטקסים והתפילות בגיטרה.
בין יתר הפעילויות ,מארחת הקהילה גם מרצים ואנשים לשיח
והרצאות“ .החודש הייתה לנו מישהי שהיא מאוד פעילה בקהילה
ומשתמשת כמיילדת” ,מספר בורנשטיין“ .היא הייתה באוגנדה
כמה חודשים והגיעה להעביר לנו הרצאה עם תמונות ואנקדוטות
על העבודה כמיילדת ועל הביקור שלה בקהילה היהודית באוגנדה.
ביום האישה היה לנו סרט ומרצה שדיברה על תקרת הזכוכית של
נשים .היא עוסקת בהייטק בכל מיני מקומות .בנוסף ,יש לנו שיתוף
פעולה עם בית המדרש בנושא לימוד פרשת השבוע במאי – יוני
וזה על קצה המזלג.
איזה סוג אנשים מגיעים אליכם?
“מגיעים אלינו אנשים מכל מיני רקעים ומכל מיני מקומות ,מכל
ישוביי המועצה וגם מחוץ למועצה .יש לנו אנשים שמגיעים גם
ממודיעין ,גדרה ,רחובות ועוד .הגרעין מונה כיום כ 200-חברים
בקהילה ועוד אנשים מזדמנים .אנחנו עושים יותר מ 50-טקסי בני

מצווה בשנה .בנוסף אנחנו עושים גם חתונות ,הלוויות ,גיורים וכל
נושא אחר שקשור למעגל החיים .בני המצווה זה דבר מרכזי אצלנו,
אנשים באים ורוצים לחגוג את האירוע באופן שוויוני ,בלי הפרדה
וכדומה .מדובר במשהו יותר פלורליסטי ומודרני ,אנחנו פתוחים
לשירה בטקס ועוד”.
הרב בורנשטיין מספר על התיאום עם הקהילה ומקווה כי זה רק
ילך ויגדל בעתיד“ :אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם קיבוץ גזר
ועם המועצה .חשוב לזכור שאנחנו בית הכנסת הפלורליסטי היחיד
באזור ,כך שאם יש למישהו רצון להיות חלק ממשהו תרבותי
וקהילתי ברוח הדת אבל לא אורתודוקסי  -אז הוא בא אלינו .יש
הרבה אנשים שלא יודעים שיש עוד דרך להיות יהודי ,לחגוג את
התרבות בצורה אחרת .יש אנשים שמחפשים משהו רוחני בחייהם
בקשר לתרבות וליהדות ,ויכול להיות שבשבילם הדרך האורתודו־
קסית לא מתאימה ,אנו נותנים מענים שונים ובכך מראים כי ישנה
יותר מדרך אחת להיות יהודי”.
בשנת  2012החליטה המדינה להכיר ברבנים לא אורתודוקסים
ולממן את שכרם .בורנשטיין נכנס לתפקידו בחודש נובמבר ,2018
זאת אחרי  20שנה בה כיהנה בתפקיד הרבה מירי גולד ,מייסדת
הקהילה ומי שהייתה בחוד החנית להכרה ברבנים לא אורתודוקסים
על ידי המדינה“ .היא בשנת שבתון ויוצאת לפנסיה בסוף השנה”,
מספר בורנשטיין על הרבה גולד“ .היא הקימה את הקהילה בעת
החדשה ,אבל הקהילה עוד קיימת משנות ה 70-כחלק מבית כנסת.
מדובר בעולים שהקימו את הקיבוץ ,עולים שהגיעו מציונות וזהות
יהודית”.
בורנשטיין עלה לישראל לפני כ 20-שנה מקנזס ,ארה"ב ,ומציין
כי הקשר בין גזר לקהילה היהודית בקנזס היה קרוב" ,הגעתי
למקום הזה מתוך ציונות וזהות יהודית כמו הרבה עולים".
לקהילה ישנם תורמים פעילים מכל העולם ,אשר תורמים לה
כסף ,על מנת שתוכל להמשיך בפעילותה" ,אנחנו לא מקבלים
את אותה תמיכה ממשלתית כמו בתי כנסת רגילים ,אנחנו חייבים
תורמים .אנחנו שמחים שיש לנו חברים רבים שתורמים לנו ,אבל
נדבך חשוב יותר זה שיתוף הפעולה – זה לא רק כסף".
הרב בורנשטיין מזמין את כל מי שחפץ או חפצה בתרבות יהודית
ומסורת ,להגיע אל קהילת "ברכת שלום" בגזר ולחוות ממקור
ראשון את הפעילות" .אני ממליץ להגיע בהתחלה דווקא לאחת
מקבלות השבת בימי שישי" ,הוא חותם" .לבוא לראות מי אנחנו,
להתרשם ,לחוות קבלת שבת מוזיקלית עם גיטרה ,כל המשפחה
יכולה לבוא ביחד ולבלות .פעם בחודש אפשר בהחלט להגיע
לארוחה המשותפת שאנחנו עושים .כולם מוזמנים".

בית משלי נכסים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

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

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

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בסתריה

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

בית משופץ ויפה220/760 ,
אפשרות ליחידת דיור

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

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

בית על חצי דונם מול נוף ירוק
₪ 4,550,000

בטל שחר

במשמר איילון

בכפר שמואל

במשמר דוד

בכרמי יוסף

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

נחלה עם נוף 10 ,דונם ברצף
₪ 5,700,000

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

דו משפחתי מודרני וחדש
₪ 3,980,000

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

בית משלי נכסים מאחל לכל בית ישראל חג שמח

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231
 70שנה למועצה האזורית גזר

מקפיצים
ב
ג
י
פתחנו מרכז
ל
פינג פונג
אזוריהשלישי
לגיל השלישי
מאמנים מוסמכים ומנוסים
אימון ראשון ללא כל התחייבות כל
יום רביעי בין השעות 10:00-12:00

פינג פונג:

משפר את תיאום עין יד
מעלה את החוסן הנפשי ויכולות
הריכוז מקל על המפרקים
מהווה דרך מצוינת לשפר את
שרירי הרגליים ,הזרועות ו
כוח הליבה וגם מפגש חברתי

שעות פעילות המרכז:
ימי רביעי בין השעות  10:00-12:00באולם הספורט בנען
לפרטים נוספים ניתן לפנות לוונדי ברעם  | 052-2232236חן גורלניק מנהלת מדור הספורט
 chen@gezer-region.muni.il 08-9274005אגף תנ"ס ,מועצה אזורית גזר
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עובד
מועצה
אחד בחודש

מדור חדש

מחוברת למושב ולתושב

אירית אברהם ממושב פתחיה היא הקופאית הראשית של המועצה מטעם מחלקת הגביה:
"אני דואגת שכל תושב שנכנס ,יתקבל בסבר פנים יפות"
עוד מעט יחלפו  25שנה מאז שאירית אברהם ( )45החלה לעבוד
במועצה האזורית גזר .אירית ,כפי שרבים יודעים ,היא קופאית
ראשית במחלקת הגבייה ומתוקף תפקידה היא פוגשת רבים מתו־
שבי המועצה.
אירית גדלה במושב פתחיה .הוריה היו ממקימי המושב .היא
נשואה לבני ולהם ארבעה ילדים :זיו מכונאי מטוסים בחיל
האוויר ,פז ( )21סטודנטית לחינוך ,מאי ( - )18תלמיד תיכון
בבית ספר הרצוג בבית חשמונאי ורומי ( )13.5גם תלמידת הרצוג.
“אני מאוד מחוברת אל המושב ,לא יודעת מה זה עיר ולא חייתי
בעיר” ,היא מספרת ומוסיפה“ :זה לא משהו שמושך אותי .אני
אוהבת אדמה ,אני אוהבת שדות ושטחים .הורי היו חקלאים ,אחי
כיום חקלאי .אני מאוד אוהבת את המושב וביתנו נבנה בהרחבה
של המושב”.
אירית ,כאמור משמשת כקופאית ראשית של המועצה מטעם
מחלקת הגביה“ ,אני כבר שנים בתפקיד וזה עבר מהר .אני גאה
לעבוד במקום שהוא גם המקום שאני גרה בו .העבודה שלי היא
אחריות על הכסף שנכנס למועצה מכל מקור  -ארנונה ,בתי ספר,
חוגים ,פעילויות נוער ,מחלקות חוץ וכל מקור אחר של כסף -
מתנקז אליי .אני יושבת במחלקת גבייה מאחר ומרבית הכספים
מגיעים מארנונה .ישנן שש טלריות במחלקה ,שמקבלות כספים
ובסוף היום מעבירים את הקופות אליי .אני עושה את הבדי־
קה שהכל כשורה בודקת תקינות ,מבצעת בקרה וכמובן הפקדות
לבנק .הכל כמובן בצמוד למנהלת המחלקה מזל דמרי".

ובאיזה תפקיד היא התחילה כשהגיעה אז  -בתחילת דרכה בשנות
ה ’90-אל המועצה? אירית מציינת כי מהרגע הראשון ‘נחתה’
בתפקידה הנוכחי ,כך שאחרי  25שנה ,יש לה ניסיון שלא יסולא
בפז“ .הייתי אולי חודשיים כמחליפה של מזכירת הגזבר וישר
נכנסתי לקופה הראשית .כך התקדמתי עם השנים במסגרת הת־
פקיד”.
אירית נזכרת בימים של טרום עידן המחשבים והטכנולוגיה המ־
תקדמת ,ובתפקידה בעצם עברה את האבולוציה של העידן המו־
דרני“ .בהתחלה הייתי כותבת הכל בניירות וקבלות ידניות” ,היא
נזכרת“ .היו ממש מעט מחשבים .חשבתי על זה לאחרונה שאיך
הזמן עבר ואיך התפתחנו .נכנסו חידושים ,תוכנות חדשות וע־
דכונים אוטומטיים .היום זה אחרת ,הכל אוטומטי יותר ומועבר
לבנק ,אני צריכה כמובן לבדוק שהכל תקין”.
ואיך הממשק עם התושבים? “מחלקת הגביה היא ממש משפ־
חה ,אנחנו הרבה שנים ביחד .אני יושבת ראשונה במחלקה ואני
דואגת שכל תושב שנכנס  -יתקבל בסבר פנים יפות .זו מחלקה
לא פשוטה והבנות עובדות קשה .אנחנו מגובשות וככה אנחנו
מסתדרות .המטרה היא להיות עם הפנים לתושב ,לקבלו בחיוך
ואף לתת לו עצה מידי פעם”.
ומה היא עושה כשהיא לא בעבודה? “יש לי כמה תחביבים” ,היא
מגלה“ ,אני מאוד אוהבת קולינריה וקריאה ,בעיקר ספרות ישרא־
לית .אני מאוד אוהבת להיות בחיק המשפחה .אני אוהבת לעזור
לאנשים וחושבת על זה גם לגבי העתיד”.

 70שנה למועצה האזורית גזר

ע"ש איתי שטיינברגר

מועצה אזורית גזר מזמינה לאירוע
הפנינג בחול המועד פסח

טבע ,פעילות גופנית ,יצירה וחברותא
מסלול רכיבה אתגרי וקסום על אופני שטח
בין שבילים ופריחות ,כרמים ומטעים.

יום
ראשון

סדנאות יצירה לילדים ברחבת ההתכנסות
במעמד ראשת המועצה רותם ידלין

21.04.19

א' חוה"מ פסח
ט"ז ניסן תשע"ט

פארק גזר
בקיבוץ גזר

(במידה ותנאי מזג האוויר לא יאפשרו קיום הפעילות ,האירוע ידחה ליום שלישי ,23.04.19 ,י"ח ניסן תשע"ט)

מסלולים :בדרגות קושי משתנות
07:15
 4ק"מ

 8ק"מ

 15ק"מ

 25ק"מ

08:00

השכרת אופניים :במחיר מוזל של 50
בהרשמה ובתשלום מראש בלבד באתר הרישום.

הרשמה מוקדמת
עד לתאריך  | 14.04.2019בשעה 40 | 12:00
ערכת משתתף וחולצת דרייפיט (ל 700-הנרשמים הראשונים)

הרשמה מאוחרת
עד לתאריך  | 19.04.2019בשעה 50 | 12:00
ללא התחייבות לקבלת ערכת משתתף וחולצת דרייפיט

08:15
08:20
08:25
08:30
11:25
11:30

בתוכנית:
התכנסות ,רישום ,חלוקת ערכות השתתפות
לרוכבים ותחילת סדנאות
תדריך בטיחות  -חובה לכל המשתתפים ברכיבה
(בכל המסלולים)
הזנקת מסלול  25 -ק"מ
הזנקת מסלול  15 -ק"מ
הזנקת מסלול  8 -ק"מ
הזנקת מסלול  4 -ק"מ
שעת חזרה סופית מהמסלולים לרחבת ההתכנסות
הגרלה פרסים למשתתפים

שימו לב! מספר המשתתפים מוגבל ,מהרו להירשם!

להרשמה ניתן לחפש בגוגל "טור גזר "2019
פרטים נוספים :באתר המועצה ובפייסבוק
חן גורלניק מנהלת מדור הספורט ,אגף תנ"ס

08-9274005
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תנס

תרבות נוער ספורט

שיא חדש בכמות הצועדים
בצעדת הרצל!

אלפי אנשים ניצלו את השבת החמימה והנעיו
מה והגיעו לצעוד בצעדת הרצל ביער חולדה.
את הצועדים קיבלו דמויות ססגוניות ,מופעי
רחוב ומסלול הליכה ירוק ופורח במיוחד.

לאחר הצעדה נהנו הצועדים מהפנינג משו
פחות שכלל עמדות יצירה מושקעות ,דוכני
מזון ,אטרקציות והופעות לכל המשפחה.
ראשת המועצה רותם ידלין בירכה את הצוו
עדים ואמרה כי צעדת הרצל היא דוגמא לפו
עילות המשלבת קהילה ,טבע וספורט והודתה
לעובדי המועצה שעמלו על הכנת הצעדה.
להתראות בצעדת הרצל .2020

אפר ואבק

האליפות מתקיימת בשנתיים האחרונות
באולם הספורט של קרית החינוך הדרומית
של המועצה וכמות רבה של משתתפים מרו
חבי הארץ משתתפים בה .באליפות שנערו
כה השתתפו  12מועדונים והקרבות נערכו
באמצעות ציוד אלקטרוני כפי שמקובל באו
ליפויות עולם .הקרבות היו מרתקים וגילאי
המתחרים נעו מגיל  5עד לבוגרים בני .40
ברכות לספורטאי המועדון בגזר ובכרמי יוסף
שזכו במקום שני קבוצתי! מועדון סאנגרוק
בראשות צפריר קוממי ממשיך לגרוף פרסים
בארץ ובחו״ל וספורטאי המועצה מדורגים
במקומות גבוהים בארץ ובעולם .המשיכו
להביא כבוד למועצה ולהתמיד בכוח רצון
ונחישות הן באימונים והן בקרבות!

תשעה עשר חניכים וחניכות בכיתה י"א
מתנועת בני המושבים יצאו לאחרונה
למסע לפולין.
במהלך שבעת ימי המסע נפגשו החניו
כים עם היסטוריית העם היהודי באירופה,
מחנות הריכוז וההשמדה ,שאלות האדם
ושאלות הבחירה ,גילויי ההתנגדות ומרד
תנועות הנוער בגטאות ובמחנות .בנוסף,
לאורך כל המסע ריחפה מעל ראשם של
החניכים השאלה על החיים היום בישראל,
על אחריותם על החניכים שלהם ,על הישוב
שלהם ,המועצה והחברה הישראלית.
תהליך ההכנה למסע היה ארוך ומשמעותי
וכלל סמינרים להכנה רעיונית ,היסטורית
ורגשית ,תדריך קב"ט להבנת המסגרת ונהלי
הביטחון והבטיחות לאורך המסע.
אנו בטוחים שחניכינו חוו מסע משמעותי
ושימשיכו ליצור חברה טובה יותר כאן בארץ.

פורימונים מרימים

טאקוונדו – מהלומות
מהחלומות

שמחה לנר ובשמים

בשיאו של חג הפורים ,התקיימה האליפות
המסורתית בטאקוונדו של עמותת סאנגרוק
בשיתוף המועצה.

חניכי תנועות הנוער בכל ישובי המועו
צה הפיקו אירועי פורים " -פורימונים"
לקהילות הישובים .החניכים הפגינו יציו
רתיות יוצאת דופן בהכנת הפורימונים,
חנכי תנועות הנוער בנו תחנות מקוריות
הן בחומרים והן בהפעלה :ספינות פיראו
טים ,מגלשות ענק ,תחנות "קליעה למו
טרה" מקרטונים ממחוזרים ,מנהרת החלל,
מבוך רוחות ועוד.
הפורימון הינו יום שיא של עבודת צוות,
יצירתיות ודמיון ,היכולת להפוך חלום
למציאות עבור השכבות הבוגרות בתנוו
עות הנוער .הפורימונים מסמלים גם את
תפקידם של הנוער ביישוב  -אחריות על
הקהילה דרך יצרת מפגש חיובי לכלל
הקהילה מהתינוק ועד הקשיש.
אנחנו גאים ברכזי הנוער ,בצוותי הדרכה
והפעילים על העשייה!
תושבים רבים הגיעו במוצאי שבת פרשת
פקודי לאירוע שמחה לנר ולבשמים לקראת
חודש אדר ב' שאורגן ביוזמת תרבות יהודית
אגף תנס בשיתוף פעולה עם מזכירויות נוף

איילון ושעלבים.
הזמר הפייטן יוסי ברדא ,שימח את הקהל במו
גוון שירי עדות המזרח חסידיים וארץ ישראו
ליים .ברדא סיפר את סיפור השיר ירושלים
של זהב ששר בתוניס יחד עם נגני תזמורת
שלא ניגן איתם מעולם ובמספר משפטים
בערבית הצליח יחד עם התזמורת להביא את
כל הקהל למחוא כפיים לכבוד ירושלים ביו
רתנו.

ריקודים מרשימים

הישג מרשים לרקדני הבלט הקלאסי בשו
לוחת בית חשמונאי בהדרכתה של עדי
אזולאי בטקס פרסי הביצוע של האקדמיה
האמריקאית לבלט .בפרויקט בו משתתפת
הקבוצה זו השנה השביעית ניגשו השנה
כ 8-רקדנים והציגו בפני בוחנת שהגיע
מחו״ל שלושה עד חמישה קטעים ,ביניהם
קטע סולו עליו עבדו הרקדנים בסטודיו
בחודשים האחרונים.
הבוחנת התרשמה מרמת הדיוק ,הגשת
הקטע ורמת ההישגים של הקבוצה.
בין הזכיות :מדלית זהב ,מדלית כסף ומדו
לית כסף עם הצטיינות.
ברכות לרקדנים!

מחול משלנו

להקות הייצוגיות בביה''ס למחול של המועו
צה הופיעו בערב מיוחד שכולו פרי יצירתן
במסגרת סדנת כוריאוגרפיה שעברו בחודו
שיים האחרונים .תוך ליווי והנחייה של דנה
נונה-פלמור מצוות  DCMנולדו יצירות
מיוחדות ומרגשות בדואטים/קבוצות קטנות
שקיבלו חיים על במת אשכול הפיס בנוכחות
קהל רחב.
רקדני הלהקות בחרו רעיונות ומסרים
שאותם העבירו דרך המוסיקה ,התלבושות
והתנועות שבחרו וליכדו אותם לכדי ריקוד
שלם המשלב כוריאוגרפיות ייחודיות.
אנחנו גאים ברקדנים וממשיכים לפתח מסלוו
לים מיוחדים לפתח אותם בעולם המחול הרחב.
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תרבות לילדים

תרבות למבוגרים

שעת סיפור ביישובים

שרים וזוכרים

 6.5.19אלכס לקטנטנים

התיאטרון של אלכס "נרקיס מלך הביצה"
יום שני  16:30מועדון המושב
יד רמב"ם בהרחבה | נא לדייק | כניסה
לגילאי 2-5
חופשית

 26.5.19המשאלה של צבי

עם המספרת אפרת אשוש
יום ראשון  17:00מועדון כפר
בן נון | נא לדייק | כניסה חופשית
לגילאי 2-6

הצגות ילדים
מחסן השטוזים

אשכול הפיס

שני17:00 13.5.19 ,
בית חשמונאי לגילאי 3-7
 ₪ 45רכישה באתר המועצה | נותרו
מספר מקומות פנויים להצגה זו.
ברוכים הבאים למחסן השטוזים של המשוו

לדשטיין מצחיקים במיוחד!! ניקי גולדשטיין,
סטנדאפיסט וקומיקאי שנון ,במופע אישי,
מצחיק עד דמעות ,המשאיר חיוך על הפנים
גם הרבה אחרי שההופעה הסתיימה.

בניצוחו של רון גנג
בהשתתפות האומן משה דץ ,חבורת הזמר
ח"ן של המועצה וסולנים מיישובי הסביבה.
מוצ"ש 21:00 4.5.19 ,אשכול הפיס
בית חשמונאי | כניסה חופשית על בסיס
מקום פנוי

"איזו מדינה"
יורם טהרלב

חמישי 20:30 6.6.19 ,מועדון בית
היובל במושב סתריה כניסה | ₪ 40 :אזרח
ותיק וחיילים  | ₪ 36רכישת כרטיסים באתר
המועצה תפתח ב 28.4.19 -בשעה .14:00
מופע תוסס מלא חן ,הומור וחכמה מלווה
בסיפורים מצחיקים ומרגשים על :חברות,
אהבה ,היסטוריה נישואין ,הפוליטיקה ועל
מה לא ...מפי יורם טהרלב  ,המוכר לכולנו
כפזמונאי ואמן המופיע  25שנה ברחבי
הארץ .במופע – יורם טהרלב מסכם את 71
שנות המדינה ,מתחילתה ועד היום .מלווה
בעופר כץ ,ויחד משלימים פסיפס נהדר
של החוויה הישראלית ,שנוגע בכולנו.

חווית הארץ

נחל ערוגות

בהדרכת :שוקי שגב – מורה דרך מוסמך
שבת 7:30 18.5.19 ,ממשרדי המוו
עצה מחיר ₪ 80 :לאדם( ,הכניסות לאתו
רים בתשלום) | יש להצטייד בנעלי הליכה,
כיסוי ראש ,מים ומזון לכל היום.

הרצאות  -גזרת המומחים
 99%בחירה | רותם כרמי

ררת ,הסופרת והמלחינה דתיה בן דור .במחסן
השטוזים ממתינים לנו השטוזונים :שטוזה,
שטוזית ושטוזי תפוזי ,שילמדו שליח פיצה
להמציא שטויות בחרוזים השליח שהגיע רק
כדי למסור פיצה לגברת בן דור ,פוגש את
סבתא מינה מבנימינה ,את הילדה עם המטו
ריה ,את הצבעים שהתבלבלו ,את השובבים
שבמיטה ועוד שירים ,מנגינות וסיפורים של
דתיה המסתתרים בתוך ארגזי המחסן הקסום
ומלא ההפתעות .אך מה קורה כאשר שליח
הפיצה מגלה שהוא חייב לחזור מיד ומהר
לחנות שלו? האם השטוזונים יאפשרו לו
לעזוב את המחסן שלהם? ומה עוד יגלה על
עצמו? ומה הוא הכי רוצה להיות?
כולם מוזמנים לחגיגה של שירים ,סיפורים
והמון שטוזים בחגיגת תיאטרון.

שלישי 20:00 21.5.19 ,אשכול הפיס
בית חשמונאי | הכניסה חופשית על בסיס
מקום פנוי.
ב 2011-התהפכו חיינו כאשר בעלי זוהר
כרמי ,אז מפקד בחיל האוויר ,אובחן בחולה
במחלת ניוון שרירים קטלנית וחסרת מזור
 ALS.מה עושים? איך ממשיכים? מה בוו
חרים בסיטואציה כזו? אני מזמינה אתכם,
לגלות את היכולת הטמונה בכולנו,
היכולת לבחור!!!

סטנד אפ

ניקי גולדשטיין

מופע סטנד אפ | מגה הפקות
חמישי 21:30 30.5.19 ,מועדון החו
ברים קיבוץ נען כניסה | ₪ 60 :אזרח ותיק
וחיילים  | ₪ 50רכישת כרטיסים באתר המוו
עצה תפתח ב 28.4.19-בשעה .14:00
החיים של כולנו מצחיקים אבל של ניקי גוו

נצא לטיול באחד הנחלים היפים והמרשיו
מים ביותר בארצנו שמימיו נובעים וזורו
מים בכל ימות השנה-נחל ערוגות -המהווה
חלק מהשמורה הגדולה של עין גדי.
המסלול מתאים למשפחות והאמיצים שבכם
יוכלו להתרענן במי הגבים והמפל הנסתר.
לסיום נבקר גם בבית הכנסת הקדום המו
רשים ביופיו וננסה לחשוף את סודו של
הישוב הקדום בעין גדי.
הטיול בדרגת קושי קלה!
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"המשמעות של להיות חופשי אינה רק
לחיות ללא כבלים ,אלא לחיות בצורה
שמכבדת ומעצימה את החירות של
האחרים" )נלסון מנדלה(

ברכת חג פסח שמח
שלוחה לכם ולבני משפחותיכם
מי יתן והאביב יביא עמו התחלות חדשות,
שנדע את ערכה של החירות ,שיש בה את חופש הבחירה,
ואת האחריות לעשות  -למען עולם טוב יותר.

שלכם,
רותם ידלין ,ראשת המועצה האזורית גזר

