עיתון המועצה האזורית גזר

 70שנה למועצה האזורית גזר
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הבום הקולינרי
שעובר על גזר

בעיטת פתיחה
הצצה לטורניר
הכדורגל
הקהילתי בנען

5

מר
קו

מושיק לין מנצר סרני
לא נתן למחלת
הפוליו לעצור אותו
בדרך לפסגה כאחד
הקריקטוריסטים
המשפיעים בישראל
ראיון חגיגי
לשבועות

זוכרים את אפרים צ'יזיק 3
 4כך הפך המיזם של תלמידי בית הספר הרצוג להצלחה מסחררת

 6הכירו את

בת שבע פיק ,מנהלת מחלקת הרווחה החדשה במועצה  10ראיון פרידה עם מהנדס
המועצה איתי פרס

 22לקראת שבועות ,המחלבות במועצה פתחו לנו את הדלת
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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

עצמאות בקהילות
הצלחה גדולה לחגיגות יום העצמאות ביישובי המועצה
"'סוף כל סוף אני יכול לחגוג עצמאות',
אמר לי איש מבוגר ביד רמב״ם' ,כמה כיף
לחגוג עם השכנים והחברים קרוב לבית',
אמרו בבית חשמונאי' ,מרגש להתחיל
מסורת' שמחו בגני בהדר' ,סוף סוף יש לנו
אירוע משלנו' בירכו אותנו ביציץ' ,ללא
ספק האירוע הכי מוצלח שהיה לנו בכפר!

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 אזורית גזר"
אתר המועצה | www.gezer-region.muni.il

חדש! קבוצות וואטסאפ מהמועצה לתושב.
שילחו וואטסאפ למספר 052-3335601
ותקבלו מידע ועידכונים ישירות לנייד שלכם.

קו פתוח לתושבים
קב“ט המועצה:
אליק כהן מגורי

052-2891362

המועצה האזורית גזר
מאחלת לכולכם

חג שבועות שמח!

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 :חבצלת
מו"ל :המועצה האזורית גזר
טל 08-9274020 :פקס08-9274022 :
איור השער :מושיק לין

חזון הקהילות של גזר קורם עור וגי־
דים .חגיגות יום העצמאות במועצה נחגגו
השנה באופן קהילתי ,מגבש ומאחד .הווע־
דים המקומיים ,בסיוע של המועצה ,הפיקו
חגיגת עצמאות מקומית־ייחודית ,לכל
יישוב ויישוב ,בהתאם למאפייניו וצרכי
התושבים .כך התחילה לה מסורת שבה
התושבים חוגגים עם חבריהם ושכניהם ־
ילדים ,נוער ומבוגרים ,יחד ־ כקהילה.
חגיגות יום העצמאות המקומיות הן חלק
מחזונה הקהילתי של ראשת המועצה רותם
ידלין ,אשר השתתפה במגוון האירועים
ביישובים .ידלין התרגשה מאוד וציינה" :זה
היה אחד הערבים המרגשים מאז שנכנסתי
לתפקיד ראשת המועצה ־ להסתובב בין
יישובי המועצה ולראות את חזון הקהילות
קורם עור וגידים ,לחזות במסורת שמתחילה
לקיום טקסי עצמאות מקומיים ,להבין את
החוזק בחגיגה מקומית שבונה קהילה.

כולם בעננים!' פרגנו בכפר בן נון' ,חוגגים
כמו פעם ,נעים וקהילתי' התרגשו בכפר
שמואל".
תודה לכל הוועדים המקומיים וועדות
התרבות על הפקת חגיגות עצמאות ייחו־
דיות ,קהילתיות ומרימות לטובת התוש־
בים .המועצה תמשיך ותתמוך בוועדים
ותפתח יחד איתם את הקהילתיות המקו־
מית של כל יישוב ויישוב.

מצטיינים משלנו

מדריכי תנועות הנוער שלנו הם הכוח
המניע ,המוביל והפועל לטובת החניכים
הצעירים והם מהווים דוגמא ומופת לכולנו.
לראשונה ,בחרה ועדה מקצועית מטעם
מחלקת הנוער ארבעה מדריכים מצטיינים,
המובילים ומהווים מודל ערכי וחינוכי לבני
הנוער שלנו :מאיר סבח מפתחיה (מכבי
צעיר) ,ליהיא בן ארי ממצליח (בני המוש־
בים) ,גל דיין מנען (הנוער העובד והלומד),
גיא אללו מחולדה (בני המושבים).
הארבעה קיבלו את 'אות הפעיל המצטיין

בתנועות הנוער המועצתי' בטקס במעמד
ראשת המועצה רותם ידלין ,מנהל אגף
התנ"ס רותם אלקובי ,מנהלת מחלקת
הנוער מיכל ליס ,רכזת ההדרכה הדס אלז־
רקי ובני משפחות נרגשות.
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זוכרים את הנופלים
ביוזמת המועצה התקיים לראשונה השנה טקס
זיכרון לאפרים צ'יזיק ז"ל שנהרג בקרב על חולדה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעו־
לות האיבה צוין בטקסים מרגשים בכל רחבי
המועצה .אחד הטקסים היותר מיוחדים
נערך מול בית הרצל ביער חולדה ,שם
נמצא קבר בודד ומעליו אנדרטה מרשימה.
אפרים צ'יזיק איש הגליל נקלע במקרה
להגנת חוות חולדה ,שבה מצא את מותו
לפני  90שנה במאורעות תרפ"ט .אחרי
שנים בהן איש לא פקד את הקבר ביום הזי־
כרון ,יזמה ראשת המועצה רותם ידלין טקס
מכובד לזכרו ,בעקבות פניית יצחק פסט־
רנק ,תושב מזכרת בתיה .תלמידי כיתה י'
מתיכון "איתן" בקיבוץ חולדה ,שזו שנת
המעורבות החברתית שלהם ,עלו לקברו,
ערכו טקס מרגש במקום ועמדו בצפירה.
את המועצה ייצגה מנכ"לית המועצה כרמל
טל ,אשר ציינה" :בכוונתנו להפוך את
הטקס לזכר צ'יזיק למסורת רבת שנים ,ואף
נאמץ את האתר ואת מורשת קרב חולדה
על ידי תלמידי תיכון איתן".
בטקס בתיכון הרצוג במעמד המשפ־
חות השכולות של בוגרי בית הספר אמרה
ראשת המועצה ,רותם ידלין לתלמידים
ולמשפחות" :הרגעים הקשים ביותר של
המשפחות השכולות אינם ביום הזיכ־
רון ,כשכל עם ישראל ניצב אבל ,וליבנו
פועם במקצב אחד ,אלא בכל יתר 364
ימות השנה ־ כשעולם כמנהגו נוהג ועונות
השנה מתחלפות ,ורק בחדרי הבית פנימה

מוכנים לשעת חירום.
גרסת המציאות

דולק נר זיכרון הכואב תמיד .בליבותיהם
של רבים מאיתנו ,צרוב הרגע שבו הבטנו
בעיניו של אדם שהיה ואיננו .הבטנו בלהט
שהיה לו בעיניים ,בחדוות החיים ,בניצוץ
הנעורים ובחיוך התם.
"משפחות יקרות ,זכר הגיבורים שלכם
נישא איתנו ,ההולכים בשבילים שהם
הלכו בהם ,המגדלים ילדים במקום שבו הם
גדלו איתנו .אנחנו זוכרים ונזכיר אותם גם
בחלוף השנים .הזיכרון וההנצחה הם חלק
ממה שעושה אותנו לקהילה אחת".
בנוסף ,בין השאר ,צוינו שלושה טקסים
בקיבוץ גזר ,ביער חולדה וביער לח"י,
בהם התכנסו וזכרו את הלוחמים שנפלו
על הגנת הארץ בכלל ועל יישובי המועצה
בפרט במהלך מלחמות ישראל.
בקיבוץ גזר הפיקו תלמידי תיכון "הרצוג"
טקס שבו סופר סיפור הקרב הקשה בקיבוץ
גזר ב־ ,10.6.1948במהלכו נהרגו  28לוחמים.

בראשית חודש מאי התקיים סבב
לחימה נוסף בין מדינת ישראל לאר־
גוני הטרור ברצועת עזה .סבב לחימה
זה קיבל את השם "גן סגור" ,ובמהלכו
נורו מאות רקטות ופצמ"רים לעבר
ישראל בדגש על מערך היישובים עד
קו ה־ 40קילומטר מהרצועה .במהלך
הסבב נשמעו אזעקות ביישובי המו־
עצה .עם הישמע האזעקה הראשונה
כינסה ראשת המועצה רותם ידלין
את מטה החירום וביצעה הערכת מצב,
בסיומה הוחלט על פתיחת המקלטים
והמשך שגרה במוסדות החינוך והחו־
גים ,למעט בגני יוחנן .הערכות מצב
בוצעו בהמשך לאורך כל ימי הלחימה
תוך שיתוף פעולה מיטבי עם נציגי
פיקוד העורף .עם סיום סבב הלחימה
התקיימו ישיבות להפקת לקחים
ולשיפור הנדרש  -כחלק מהמתודה
המשותפת של המועצה ללמידה והת־
חדשות .קב"ט המועצה אליק מגורי
ציין" :מוכנות המועצה הינה תוצאה
של הערכות מיטבית של מכלול הגו־
רמים במועצה לשעת חירום במהלך
כל ימות השנה".

יום המעשים הטובים .במיוחד בשבילכם
ביום המעשים הטובים התקיים במועצה
הפנינג לילדים עם צרכים מיוחדים ביוזמת
יחידת ההתנדבות במחלקת שירותים חבר־
תיים ,בשיתוף הורי 'קשר בגזר' .עובדי
מחלקות רבות נרתמו ליום הזה ־ רווחה,
תרבות נוער וספורט ,ביטחון וחינוך ־ ויחד יצרו אחר צהריים
משמח ומרגש לילדים ולמשפחותיהם.
כבר בכניסה קיבלו את פניהם ילדי התיכון שהפריחו עימם בועות סבון
גדולות .כוחות הביטחון הפעילו תחנות שריתקו את הילדים ,במיוחד

כבאית של יחידת הכיבוי .במהלך ההפנינג נהנו
הילדים מתחנות רבות ־ פיסול בירקות ,קפוארה,
תחנות מוסיקליות ,יצירה ,משחק עם נשות מאמאנט
ועוד .לסיום צפו הילדים במופע קרקס משעשע.
ראשת המועצה רותם ידלין נכחה באירוע ואמרה
כי היא רואה חשיבות רבה בצורך לתמוך במשפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים וכי יום זה הינו סנונית ראשונה בתחום.
יישר כוח לכל המתנדבים ותודה מיוחדת לפנינה גבאי וליחידת
ההתנדבות על אירוע מיוחד זה.
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חינוך
במועצה

מצטיינים בעורף

תלמידי שכבה י' ,מתיכון הרצוג בית חשמונאי מרשת ברנקו וייס ,מובילים
פרויקט לאומי יחד עם פיקוד העורף בנושא מיפוי המיגון במועצה
פיקוד העורף החליט להוביל פרויקט ארצי למיפוי בתי אב לאחר
שכיתת הסייבר של הרצוג ערכה פיילוט בנושא .לשם כך כחלק
מההכנות לעבודה המורכבת התלמידים קיבלו הרצאות מקב"ט המו־
עצה ,אליק מגורי כהן ,בנושא המיגון שהתאים עצמו לאיום המת־
פתח .כמו כן ,נציגי פיקוד העורף הרצו לתלמידים על אופי המיגון,
הנהלים וחשיבות המשימה.
במגמת הסייבר הגיאוגרפי כ־ 30תלמידים אשר ביצעו את הפרויקט
בהנחיית המחנכים רמי מיכאלה ויונית פייג .הם התחלקו ־ל־ 15ייש�ו
בים ועברו בית בית יחד עם קציני פיקוד העורף כדי לבדוק אם הבית
ממוגן .הנתונים הועלו על גבי אפליקציה שמשותפת לפיקוד העורף
ולתלמידים ובכך הוגדרה למעשה רמת המיגון של כל בית והצרכים
הנדרשים להגברת המיגון במקרה הצורך .התלמידים פקדו כ־10,000
בתים ברחבי המועצה ויחד עם פיקוד העורף לאחר עבודה מאומצת,
הגיעו לתובנות והמלצות ,שיועברו על ידי התלמידים למועצה.
מסלול הסייבר הגיאוגרפי מהווה מסלול לימודים חדשני לבגרות
במסגרת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" .המסלול נפתח בשנת תשע"ז
מתוך ראיית הצורך להכשיר את תלמידי גיאוגרפיה־אדם וסביבה
לתפקידי מפתח בצבא ובאזרחות ,מתוך עיסוקם בחקר המרחב :שימוש
במפות ,במיפוי ,בקריאה ובהבנה של המרחב וניתוח קשרי הגומלין
שבו ,תוך שימוש במקורות מידע מילוליים מגוונים לצד מקורות
מידע בלתי מילוליים  -גרפים ,נתונים ,מפות ,תמונות וצילומי לווין.
אלוף פיקוד העורף ,תא"ל תמיר ידעי ,הביע את שביעות רצונו
מעומק העבודה ומרצינותה ובעקבות כך החליט להרחיב את העבודה
לרמה הארצית יחד עם התלמידים בבתי ספר נוספים בארץ.
התלמידים אף הציגו את עבודתם ביום שיא סייבר גיאוגרפי אשר התקיים
באשכול פיס בבית חשמונאי ,מה שזיכה אותם במקום השלישי המכובד.

שי תקוותם ,תלמיד שכבה י' בבית ספר הרצוג בית חשמונאי מספר:
"העבודה בסייבר הגיאוגרפי הייתה חדשנית ,מעניינת ומאתגרת .זו
למידה שונה שמאפשרת לי להביא את עצמי לדי ביטוי ולהשפיע
באופן אישי על הקהילה .העבודה עם הצבא בפרויקט לאומי זה היתה
מלמדת והרגשתי שותפות אמיתית לעשייה משמעותית".
מנכ"לית ברנקו וייס ,ניבה חסון" :אני מברכת את תלמידי ברנקו
וייס ע''ש הרצוג ואת הצוות החינוכי על הובלת הפרויקט החלוצי
החינוכי שעוסק במהותו בהצלת חיים .אני שמחה ומודה על השות־
פות האיתנה עם מועצה אזורית גזר ,פיקוד העורף ומשרד החינוך".
רותם ידלין ,ראשת המועצה האזורית גזר" :מדובר בפרויקט שחשי־
בותו ,במיוחד בתקופה זו ,היא גם בעצם ההעלאה לסדר היום של נושא
המוגנות של העורף האזרחי וכמובן בתחום הפרקטי של הגברת המו־
גנות של מקלטים במרחבים הציבוריים במערכת החינוך וביישובים
השונים .חשוב לציין כי הנהלת המועצה קבעה פגישה עם התלמידים
בנושא והיא מתכוונת לבסס את התכנית הרב שנתית לשיפור המיגון
במוסדות החינוך וביישובים על בסיס עבודתם".

חדר זיכרון

בית ספר עתידים :תערוכה אינטראקטיבית לרגל יום השואה
בית הספר עתידים בחר להנציח את יום
הזיכרון לשואה ולגבורה באמצעות הקמת
תערוכה " -חדר זיכרון" .התערוכה האינט־
ראקטיבית נוצרה על ידי תלמידי כיתה ה',1
בהובלתן של מחנכת הכיתה נוי רום כימגר
והמורות  -דניאלה גרין ,עפרה רונן וסיגל
טל ועסקה בחמישה ספרי ילדים בנושא השואה .כחלק ממטרות
התערוכה התמקדו התלמידים בהצגת ערכים הומניסטיים ומוס־
ריים כלל אנושיים.

לאורך השבוע של יום הזיכרון לשואה ולג־
בורה החדר הופעל על ידי תלמידי כיתה
ה' 1אשר כחלק מהתהליך ,הכירו את נושא
השואה וחקרו אותו וכן התעמקו בספרים.
בהמשך ,התערוכה נפתחה לכלל הורי בית
הספר ,ונציגי "יד ושם" הגיעו אף הם לצפות
ולחוות חדר ייחודי זה.
התגובות לתערוכה היו מרגשות ועוצמתיות ,יוזמה חינוכית חשובה
וייחודית זו תוביל ליוזמות חינוכיות נוספות בנושא בהמשך.
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יה כדורגל,
מה
עשית?
מה?

הצלחה רבה לטורניר הכדורגל הקהילתי שהתקיים בנען .אחד המארגנים" :בתור ילדים הייתה
לנו ליגת כדורגל ,מרגש לחזור לזה"  Starויש גם מנצחת ,קבוצת פדיה שזכתה במקום הראשון

ל

חי אוזן ומושיקו טוויטו ,שני תושבי המועצה ,היה חלום:
להחזיר את הכדורגל של שישי  -זה של החברים והקהילה.
והם עשו הכול כדי להגשימו .כך בעצם נוסד טורניר
הכדורגל המועצתי המחודש בתמיכת מדור הספורט של

המועצה.
בטורניר ,שהתקיים בראשית חודש מאי בנען ,השתתפו עשרות שחק־
נים ,כולם תושבי המועצה .במגרש הכדורגל של הקיבוץ התכנסו תשע
קבוצות לטורניר כדורגל בין יישובי המועצה ,שהתקיים לראשונה
בפורמט הזה.
"בתור ילדים הייתה לנו ליגה של כדורגל וזה היה נורא מרגש לראות
כל יום שישי את כולם באים ומתאספים ,קהל וילדים ,ורצינו להחזיר
חלק מהחוויה הזו" ,סיפר לאחר הטורניר מושיקו טוויטו" .הרעיון היה
לקיים טורניר של יישובי המועצה והתחלנו לארגן את זה .נפגשנו עם
חן ורותם מאגף התנ"ס במועצה ,והרצנו את זה בעקביות לראשי קבו־
צות .לשמחתנו ,זה הצליח ובגדול".
דרך אגב ,טורנירי כדורגל מוכרים מאוד ברחבי הארץ ,ועוד יותר מכך
 כדורגל של שישי ,שנערך על ידי קבוצות חובבים רבות בישראל .ישכאלה שלוקחים את הנושא צעד קדימה ומפתחים ליגות של ממש ,עם
שופטים ,חוקים נוקשים ואפילו דמי רישום.
ובחזרה לנען .הקבוצות שהשתתפו היו מהיישובים פתחיה (שתי קבו־
צות) ,פדיה ,נוף איילון ,עזריה ,מצליח ,יציץ ,חולדה ונען.

"האירוע היה מאורגן למופת  -שתייה קרה וחמה ,נקניקיה בלחמניה,
ארטיקים ,פירות ופיצוחים באופן חופשי לכולם ,מוזיקה מקפיצה ,מה
צריך יותר מזה?" ,התמוגגו המארגנים והוסיפו" :האווירה הייתה ספו־
רטיבית ,נוצר חיבור מדהים בין הקהילות והיישובים והתחרות הייתה
הוגנת עם שיפוט מקצועי ואיכותי".
הטורניר התקיים במשך חצי יום מרוכז עם שלב בתים ,חצי גמר וגמר.
גילאי המשתתפים נעו מ־ 18ועד  40פלוס.
בסופו של טורניר המשחקים הוכרזו שמות הזוכים .למקום השלישי
הגיעה קבוצת עזריה ,למקום השני קבוצת מצליח ואת המקום הראשון
עם ניצחון גדול בגמר קטפה קבוצת פדיה.
מי שעוד התרשמה לטובה מההפנינג הייתה ראשת המועצה רותם ידלין,
שאף עודדה לפרקים וחילקה את הגביעים לזוכים עם מארגני הטורניר.
"זו הייתה חוויה גדולה .אירוע מאוד מוצלח ,עם נוכחות של תושבים
ונציגי המועצה ,זכינו לסיוע ועזרה מהרבה מאוד אנשים טובים והיה
מאוד מרגש" ,סיכם טוויטו" .קיבלנו פידבקים מצוינים .הטורניר נמשך
יותר מחצי יום ושימש כהפנינג לכל דבר".
ומה בעתיד?
"התכנון הוא לקיים בקרוב עוד יום כזה ובהמשך להתקדם ,אולי לעשות
ליגה מסודרת ,עם פרסום וקבוצות קבועות .אנחנו מקווים שעם התקד־
מות הטורנירים ,יותר אנשים יגיעו לעודד ,מה שטיפה היה חסר הפעם,
אבל אנחנו בהחלט בכיוון הנכון".

אביב אומנותי

לאחרונה התקיים פסטיבל אביב ה־ 23בתיכון הרצוג ,הפסטיבל
של המגמות האומנותיות .כמדי שנה נפרס הפסטיבל על פני
שבוע וכלל את בחינות הבגרות המעשיות במוזיקה ,תיאטרון
ותקשורת חזותית וארבעה ערבים של מופעי מוזיקה מחול ,קול־
נוע ותיאטרון ,בפני קהילת ההורים והמשפחות ,החברים ובוגרי
בית הספר .השנה השתתפו בהפקות התיאטרון ובמגמת מוזיקה

גם תלמידי תיכון "איתן" שלמדו במגמות בהרצוג מכיתה י'
ומכאן נוצרה חגיגה משותפת של בתי הספר.
לכל זה התווספה תערוכת עבודות הגמר בעיצוב של מגמת
תקשורת חזותית ,מופעי חימום במוזיקה ותיאטרון רחוב בכניסה.
בקיצור  -חגיגה צבעונית מגוונת  -מלאת אנרגיות וכישרון
מתפרץ.
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גזר זה בית

הכרות ראשונה עם בת שבע פיק ,מנהלת מחלקת
הרווחה והשירותים החברתיים החדשה במועצה:
"אני רואה את המחלקה לשירותים חברתיים בעוד 10
שנים מובילה את הקשר עם התושבים בכל הרמות”

ב

ת שבע פיק ,מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים
החדשה במועצה מאמינה בכוחה של הקהילה ,ותפיסת
העולם החברתית שלה נגזרת מכך" .ההתמחות שלי היא
עבודה סוציאלית קהילתית" ,היא מספרת" ,זו עבודה עם קהילות
מתוך גישה של כוחות ואמונה ביכולת הקהילה לחלץ ממשבר את
חבריה על ידי חיזוקם .ההשקעה בקהילה וההתייחסות המערכתית
על כל היבטי החיים היא הבסיס לעבודה הסוציאלית בעיניי ,ולכן
אני רואה בתושבים שותפים לקידום תהליכי פיתוח והתארגנות
קהילתית ומאמינה שיחד נוכל להרחיב את השירות ,לסייע לתוש-
בים נוספים ולהצמיח מנהיגות קהילתית משמעותית".
מכאן ,לא פלא שבחרה דווקא עכשיו להצטרף לצוות המוביל במו-
עצה ,הפועל על פי האג'נדה שמובילה ראשת המועצה רותם ידלין
לחיזוק הקהילות – שעיקרה שימת היישובים במרכז העשייה של
המועצה .לכך יש להוסיף את העובדה שפיק היא תושבת המו-
עצה :היא מתגוררת בקיבוץ שעלבים ,נשואה לשעיה ואמא לשישה
ילדים בגילאי  ,15-5אשר לומדים במוסדות החינוך של קריית
החינוך שעלבים" .אנחנו גרים במועצה משנת  ,2003בהתחלה בנוף
איילון כזוג צעיר ועם הקמתה של ההרחבה בקיבוץ שעלבים בחרנו
לקבוע פה את ביתנו" ,היא מספרת ומוסיפה בלוקאל פטריוטיות
מרשים" :בחרתי לעבוד בגזר כי גזר זה הבית שלי ,בחרנו להקים
את ביתנו פה במועצה לפני  16שנים על אף שהגענו מעיר ומסגנון
חיים אחר לגמרי .בתקופה האחרונה ,המועצה עוברת שינוי מבורך
 עם הפנים לתושב ,השינוי הזה מרגש אותי ולכן החלטתי להצ-טרף ולהיות חלק מהשינוי לטובת תושבי המועצה ,חבריי ושכניי".
העבודה הסוציאלית היא חלק בלתי נפרד מחייה .היא בוגרת תואר
ראשון ושני בעבודה סוציאלית קהילתית באוניברסיטת בר-אילן
ומאז תום הלימודים ,כמעט  20שנה לאחור ,עבדה במגוון רחב של
תפקידים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות שונות.
התפקיד הכי מרכזי היה במועצה האזורית נחל שורק ,במסגרתו עסקה
בין השאר בקליטת מפוני גוש קטיף מיד לאחר ההתנתקות ,בקליטת
עלייה ובפיתוח שירותים שונים למען הקהילה מתוך תפיסה מרחבית
המותאמת לאזור כפרי .תפקידה האחרון היה במועצה לשלום הילד
כמנהלת מחלקת ההדרכה .במסגרת תפקיד זה הייתה אחראית על
קידום מדיניות עבור ילדים בישראל .העבודה התבטאה בהשתתפות
בדיונים בכנסת ,כתיבת ניירות עמדה שהיוו בסיס להצעות חוק,

ראיונות בתקשורת ,ארגון כנסים מקצועיים ועוד.
במקביל לעבודה היא משמשת מזה למעלה מעשור כמרצה ומד-
ריכת סטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית של מכללת אשק-
לון ,במחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית" .ההרצאות באקדמיה הן
תחום שאני אוהבת במיוחד כי זה נותן לי אפשרות להשפיע ,ללמד
ולהנחיל את ערכי העבודה הסוציאלית לדור הצעיר" ,היא אומרת.
"המפגש עם הסטודנטים משאיר אותי קשורה לעולם האקדמי-
מחקרי מחד ,ונותן משמעות לתחושת השליחות הכרוכה במקצוע
זה" ,היא מציינת בהתלהבות.
מה גילית מאז שהתחלת את תפקידך במועצה לפני כחודש?
"בזמן הקצר שאני כאן ,גיליתי שלא טעיתי  -גזר זה בית .קבלת
הפנים שלי הייתה חמה ולבבית מכל עובדי המועצה בכלל ומעוב-
דות המחלקה לשירותים חברתיים בפרט .עובדות ועובדי המחלקה
עושים לילות כימים כדי להעניק טיפול מסור ומכבד ללקוחות
המחלקה בתחומים השונים החל מהשומר ציון המקסים ,דרך סוזי-
מזכירת המחלקה וכל צוות העו"סים ,רכזת המתנדבים ועובדת
הזכאות .כולם מגויסים ,רתומים למשימה ועושים זאת עם חיוך
על הפנים .מיד עם תחילת עבודתי ,נקלענו למצב חירום עם הלו-
חמה בדרום והאזעקות ביישובים וגיליתי עובדים מדהימים שמוכ-
נים לעזוב הכל לטובת התושבים ורווחתם ,כל זאת ,לצד מנהיגות
קהילתית וקהילות מאורגנות ופועלות".
מהן התוכניות המרכזיות שלך במחלקת הרווחה?
"גיוס ותגבור הצוות הקיים כדי לתת שירות מיטיבי לתושבי המו-
עצה; פיתוח שירותים מותאמים במגוון תחומי חיים בשטחי המו-
עצה כדי להקל על תושבים שכיום מופנים לשירותים שונים מחוץ
למועצה; קידום העבודה הסוציאלית הקהילתית ביישובי המועצה;
הגברת שיתופי הפעולה עם המנהיגות הקהילתית והתושבים; יצירת
שיתופי פעולה בין מקצועיים; מענה על קולות קוראים של משרדי
ממשלה שונים ופרויקטים חברתיים שיתנו מענה למגוון אוכלוסיות".
מהו החזון שלך?
"אני רואה את המחלקה לשירותים חברתיים בעוד  10שנים מובילה
את הקשר עם התושבים בכל הרמות  -פרט ,משפחה וקהילה.
המחלקה תהיה משמעותית ,מקצועית ,משתפת ומשתתפת במארג
החיים הקהילתיים .זו עבודה קשה ,אך בזכות רוח ההתחדשות ושי-
תופי פעולה טובים  -אני בטוחה שנצליח!".
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 70שנה למועצה האזורית גזר

קיץ 2019
באגף תרבות ,נוער וספורט
קייטנת מחול ,אמנות וספורט

קייטנה בנוף איילון-שעלבים

לילדי כיתות ד'-ו'

לילדי כיתות ד'-ו'

קייטנת ספורט
לילדי כיתות א'-ו'

בניהולה של טל הללי
01-22.07.2019
כ"ח סיוון – י"ט תמוז תשע"ט

בניהולה של עדי אזולאי
01-22.07.2019
כ"ח סיוון – י"ט תמוז תשע"ט

בניהולו של אסי שמעון
23.07-13.08.2019
כ' תמוז – י"ב אב תשע"ט

קייטנה עם מסלולים לבחירה:

קייטנת בנים/ות:

קייטנת חווייתית לאוהבי ספורט:

מחול שיעורי מחול במגוון סגנונות,
מפגש אמנים ועוד
אמנות יצירות ייחודיות בתחומי
האמנות השונים
ספורט פעילויות מגוונות בענפי
הספורט השונים (כדורסל ,כדורגל,
קפוארה ,אתלטיקה קלה ,טניס,
ג'ודו ועוד)
ניתן לשלב בין המסלולים
הפעילויות מתקיימות
באשכול הפיס ומתחמי
הספורט בבית חשמונאי
ימי בריכה
סדנאות מקצועיות ופעילויות חוץ
מגוונות
לפרטים נוספים:
טל הללי 050-6300003

קייטנת בנים
תתקיים במתחמי בי"ס שלהבת
בנים
קייטנת בנות
תתקיים במתחמי בי"ס שלהבת
בנות
ימי בריכה
מגוון פעילויות העשרה ופנאי
יום מחול
יום יצירה ואמנות'
יום מדע ותעופה ופעילויות חוץ
מגוונות
ימי ספורט

משחקי כדורסל וכדורגל,
תחרויות ואתגרים
מדריכים ומאמנים מקצועיים
מענפי הכדורסל והכדורגל
הפעילויות מתקיימות במתחמי
הספורט בקרית החינוך בבית
חשמונאי
ביקור של שחקנים ומאמנים מליגת
העל בכדורסל ובכדורגל
פרסים ,גביעים ,מדליות והמון כיף
ימי בריכה
לפרטים נוספים:
אסי שמעון 054-7799088

לפרטים נוספים:
עדי אזולאי 050-6888708
תא
ריכי הרישום לקייט
נו
ת
9
01
.2
06
3.
המועצה באייקון "תרבות ופנאי בקלי  02-1באמצעות אתר
ק"
כמות מ
שתתפים לכל קייטנ
ה
מ
וג
בל
ת-
כל
ה
ק
עלות לי
ודם זוכה
לד לקייטנה ₪ 612
שעות פעילות הק
ייטנות 08:00-13:00
הסעות לקיי
טנות מכל היישובים
מתנה לכל משתתף
ארוחת בוקר
אטרקציו
ת ופעילויות לשביר
ת
ה
ש
גר
ה
ב
מו
עצ
ה
הקייטנה ב
ומחוצה לה
אישור משרד החינוך

לשאלות ופרטים נוספים:
זוהר בן שימול -מנהלת החוגים zohar@gezer-region.muni.il 08-9274007
חן גורלניק מנהלת מדור הספורט chen@gezer-region.muni.il 08-9274005
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ה
בכאפחררון שמכרתי
שמואל
תוך חוד
ש ימים בלבד!

בחג שבועות
תעשה לך...
את הבחירה
הכי נכונה!
מוכר נכס? פנה אלינו
* מעל  15שנות נסיון
מאגר לקוחות ענק
* מיקסום מחיר הבית
* ועוד הרבה יתרונות
פנה אלינו לשיחת
ייעוץ ללא התחייבות

אז למה אתם מחכים??

התקשרו עוד היום ,סימה טייר

 70שנה למועצה האזורית גזר

מיועד לעולים לכיתות ד' ה' ו' באשכול הפיס בבית חשמונאי ובשלוחת החוגים בנען
מרתון לימוד במתמטיקה:
בית חשמונאי  -לעולים לכיתות ד' -ו' 10:30 – 8:30
(בחלוקה לקבוצות)
נען  -לעולים לכיתות ד'  -ו' 18:00 – 16:00
(בחלוקה לקבוצות)
הסעות הלוך וחזור מכל הישובים
בשיתוף אופק המרכז ללמידה הישגית ומרכז הכיתה

2-11.7.19
מרתון לימוד אנגלית:
בית חשמונאי  -לעולים לכיתות ה'-ו' 10:30 - 08:30
נען  -לעולים לכיתות ה'-ו' 18:00 - 16:00
בכל קבוצה עד  12תלמידים
פתיחת המרתון מותנה במספר
מינימלי של נרשמים בכל קבוצה

9רי.1שום עד
23.6

(אין
פרישאהפשרות
ב
מ
המרתו הלך
ן)

לפרטים והרשמה :אגף תרבות ,נוער וספורט
זוהר בן שימול ,מנהלת החוגים  | 052-3597119שני כהן שמואל ,רכזת אנגלית  | 058-7168777אבישי אסולין ,רכז מתמטיקה 054-4992437

עלות
₪ 790
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חדש

ריקודי עם
רוקדים בג

זר  -עם
ה
י
ו
צ
ר
ו
ה
מ
רקיד רפי זיו

ריקודי עם בכל יום
ש
נ
י
ב
כ
פ
ר
שמואל בבית העם

 19:00מתחילים מצעד ראשון
 20:00מתקדמים
מעגלים ,זוגות ,שורות ,רפרטואר מכל הזמנים
וה-הרקדה אל תוך הלילה

מחכים לכם ברחבה! בואו לרקוד!

מחיר כניסה | ₪ 32 :חפשו אותנו בפייסבוק  | rafi zivרפי3385885-052 :
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פורש
כנפיים
א

אחרי  12שנה ,מהנדס המועצה
איתי פרס פורש ומספר על התקופה
המשמעותית בחייו המקצועיים ועל
הפרויקטים המרכזיים שהוביל

יך אפשר לסכם  12שנה בכתבה אחת? כנראה שאי
אפשר ,אבל למרות זאת ניסינו לעשות זאת עם איתי
פרס ,מהנדס המועצה שבקרוב יעזוב את התפקיד לטובת
המגזר הפרטי וישאיר אחריו את הוועדה לתכנון ובנייה שהקים
כשהיא ברמה מקצועית גבוהה ואחת המובילות בישראל.
פרס ,נשוי למור ואבא לארבע בנות ,מתגורר במזכרת בתיה ומכהן
בתפקיד מהנדס המועצה כמע ט  12שנה .לפני כן עבד בתפק�י
דים שונים ברשויות מקומיות ובסך הכל הוא סוגר בימים אלה 20
שנות עבודה מוניציפאלית .לאחר לבטים רבים ,ייצא בקרוב לשוק
העצמאי כשעל הפרק הקמת חברה פרטית להנדסה ,תכנון וניהול
פרויקטים הנדסיים.
כשמדברים על השינוי וההישגים ,פרס מצטנע וזוקף את העבודה
הקשה והטובה לכלל שותפיו במועצה ובמחלקה“ .ההישגים הם לא
רק שלי – זה מתחיל מראש הרשות ,אם זה היה פטר וייס ועכשיו
רותם ידלין ,ממשיך למנכ”ל ולגזבר .חשוב לציין כי יחסי עבודה
תקינים וטובים ,כפי שקיימים בין הגורמים שצוינו ,הם המפתח
להצלחה ,וכמובן  -שיתוף פעולה מדהים עם העובדים שלי".
כשאנחנו מבקשים להאיר זרקור על כמה פרויקטים שהוביל בתקוי
פתו ,אנחנו מתקשים לזכור כי היו רבים.
לפרס חשוב להדגיש את אחד ההישגים הכי גדולים בתקופה
שבה היה במועצה לתפיסתו ,וזו הנחלת אנושיות בוועדה לתכי

נון" .הוועדה לתכנון ובנייה נתפסת לפעמים בעיני הציבור כמשהו
מאוד קשה ומנוכר" ,הוא מספר" ,אפשר לציין בהקשר הזה את נושא
ההיתרים והבירוקרטיה .מעבר למקצועיות של העובדים שלנו,
הדבר שאני הכי גאה בו זה שהצלחתי להשריש בעובדים – אנושיות.
אנושיות של עובדים שרואים את התושב ואת האפשרות לעזור
לו ולא להכשיל אותו – זה המפתח להצלחה .מבחינתי זו מורשת,
ללכת לקראת התושב ולא לנסות להקשות עליו".
תחום מהותי נוסף אותו מציין פרס הוא פיתוח ונראות ברחבי
המועצה" .כמערכת פיתחנו משמעותית את היישובים והנראות
שלהם השתפרה מאוד" ,הוא אומר" .הפיתוח כלל שדרוג כבישים,
מדרכות ,מתקני משחקים ,בניית מבני ציבור ועוד .הושקעו הרבה
כספים ומחלקת ההנדסה ביצעה זאת .מדובר על מאות פרויקטים
ביישובים .בנוסף ,גם נושא החינוך התפתח עם הקמת קריית החיי
נוך הדרומית שהיום פועלת ובה שני בתי ספר יסודיים ומקיף .כמו
כן ,הבנייה בשטח מבני החינוך הוכפלה בשנים האחרונות ,הוקמו
למעלה מ־ 10גני ילדים חדשים ,בתי ספר ,עשרות כיתות לימוד,
חדרי מדעים ,הנהלות ועוד".
פרס מדגיש כי המועצה האזורית גזר חולשת על שטח יפהפה
וגדול  -וגם מבוקש מבחינה נדל”נית" .גזר נמצאת סמוך לכביש
 1בין מטרופולין ת”א למטרופולין ירושלים ויש מאבק מתמיד
שלנו ביזמי נדל”ן ובגופי תשתית כמו דלק ,גז ,רכבות ,כבישים,
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חשמל ועוד – על מנת לשמור על השטח הזה ,על הריאה הירוקה,
כמקום שנעים וכיף לחיות בו" ,הוא אומר בנחרצות" .זה אינטרס
של פיתוח מושכל מצד אחד ומינימום פגיעה בשטחים הפתוחים
והחקלאיים מצד שני .אנחנו רוצים לשמר את המקום כמה שיותר
כאזור כפרי וכריאה ירוקה ,בד בבד עם הפיתוח הנדרש אשר
יאפשר חוסן כלכלי לרשות ופתרונות תעסוקה לתושבי המועצה.
בהקשר זה ניתן לציין את הפיתוח התיירותי המקיף – שדרוג
פארק תל גזר ,סובב תל גזר עם שבילי אופניים שמחברים בין
היישובים ועוד אלמנטים ששדרגנו והשקענו בהם בשנים האחי
רונות .בנוסף לכך ,המועצה פועלת בשיתוף עם קק”ל לפיתוח
משמעותי ביער חולדה כמוקד תיירותי וממש בימים האחרונים
התבשרנו כי תכנית הפיתוח אושרה במוסדות קק”ל".
מעל הכול ,פרויקט אחד הוא בהחלט מהגדולים והחשובים בהובלתו
של פרס  -קידום תוכנית מתאר כוללנית למועצה" .אנחנו נמצאים
בעיצומה של התוכנית כרגע" ,הוא מציין בהקשר הזה" .זה התחיל
בתקופת ראש המועצה הקודם וממשיך ביתר שאת עם רותם –
שדוחפת את התכנית קדימה ומבינה היטב את המשמעויות הנגי
זרות ממנה .לתוכנית יש השלכות מאוד משמעותיות לעתיד
המועצה מהיבטים של פיתוח כלכלי של המועצה ,חוסן כלכלי,
תעסוקה ,חינוך ,תחבורה ,שטחים פתוחים ,פיתוח יישובים ועוד .זו
תוכנית סטטוטורית שמתווה מדיניות ,פיתוח ושמירה על שטחים
ל־ 30השנים הבאות .היא נוגעת בכל יישוב ויישוב ויש המון שיתוף
ציבור ,הקשבה לתושבים ולצרכיהם ,וכמובן דגש על ריאות ירוקות
ושטחי תעסוקה ומסחר .נותרו עוד כשנתיים לסיומה של התוכנית
וכל גופי הממשל והגופים הירוקים מעורבים בה".
ולאן פניך כעת?
"לא קל לי לעזוב" ,הוא אומר בגילוי לב" ,הייתי בפרשת דרכים
עוד בקדנציה הקודמת .תכננתי לעזוב אבל היה לי חשוב להעי
ביר את המושכות גם בקדנציה הנוכחית אחרי שראשת המוי
עצה תיכנס לתפקיד .אני מאוד קשור למקום ,אוהב אותו ,קשור
לעובדי המועצה וכמובן לעובדי הוועדה
וגם להרבה תושבים ולהנהגות היישובים.
אני מסתובב הרבה בשטח ומכיר היטב
את כלל הגורמים כאן.
“אני רואה את המועצה כבית שני עבורי
ולא היה לי קל לקבל את ההחלטה על
העזיבה .אמרתי גם לרותם – כל זמן
שאקרא לדגל ,אשמח להגיע ולסייע.
זה נכון בסופו של דבר להתרענן .הגיע
הזמן על אף הקושי הכרוך בכך.
“רותם נכנסה באנרגיות מאוד
חיוביות לתפקיד ,היא מבינה את
כובד המעמסה שיש עליה .היא
פועלת לקידום של פרויקטים רבים
וטובים ,ישנם גם מאבקים לא פשוי
טים לשמר את הקיים מחד ולשפר
ולהשביח היכן שנדרש מאידך .אני
בהחלט רואה הצלחה בהמשך הדרך".

מחנה קיץ
מקצועי
בכדורסל

במוחעדש
צה!

של הפועל גזר

בהנהלת אסי שמעון  -רכז הכדורסל
לבוגרי כיתות ד'-י'
 | 28.7-8.8.2019כ"ה תמוז-ז' אב תשע"ט 16:00-19:00
אולם הספורט של קרית החינוך הדרומית (בי"ס גוונים)
התכנית המקצועית כוללת:
קבוצות קטנות  -יחס איכותי ואישי יותר
אימוני יכולת אישית עם מאמנים מקצועיים
עבודה אינטנסיבית על יסודות הכדורסל ,אתלטיקה קלה,
כוח וקורדינציה
הרצאות מנטליות להכנת השחקנים לליגה
מאמנים אורחים מליגת העל ועוד הפתעות
כיבוד קל יינתן למשתתפים בכל יום
הסעות הלוך ושוב מכל ישובי המועצה
המחנה מיועד עבור שחקני ליגות כדורסל מכל הארץ
פתיחת המחנה מותנית במספר
ה מספר
מינימום של משתתפים
מ
קוצמות מוגבל
ו
מ
צולמהי ם  -מהרו
רשם
עלות
תאריכי
המחנה
הרישום
₪ 1,400
למחנה
9
2-13.6.1
לפרטים נוספים:
אסי שמעון asishimon@gmail.com 054-7799088
חן גורלניק chen@gezer-region.muni.il 08-9274005
מדור הספורט -אגף תרבות ,נוער וספורט
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עובד
מועצה
אחד בחודש

ספורט אלגנטית
חן גורלניק ,מנהלת מדור הספורט“ :ספורט הוא מעבר לכושר ושרירים ,הוא גם הפסיכולוג הטוב ביותר"

יש אנשים שעושים ספורט כי מוכרחים לשמור על כושר וכי זה
טוב לגוף ולנפש ,אבל יש כאלה שעבורם הספורט הוא דרך חיים,
או נכון יותר  -החיים עצמם .כזו היא חן גורלניק ( ,)29מנהלת מדור
הספורט באגף התרבות נוער וספורט (התנ"ס) ,אשר תחת שרביטה
מתקיימות פעילויות ספורטיביות מגוונות ומעניינות.
“הספורט ואני הם שני דברים בלתי נפרדים ,זה כמו איבר נוסף בגוף
מבחינתי" ,מספרת גורלניק ,שחקנית כדורסל פעילה“ .מבחינה
מקצועית ,הרקע שלי בספורט הוא עוד מימי הצבא .שירתי שבע
שנים בתפקידים הנוגעים לספורט  -מדריכת אימון גופני וקצינת
אימון גופני .במסגרת תפקידי הקמתי מתחמי ספורט בצה"ל (חדרי
כושר ,אולמות ומגרשי ספורט) ,ארגנתי אירועי ספורט בצה"ל כמו
מרוצים ,ימי ספורט המוניים והייתי אחראית על העלאת הכושר
הגופני והקרבי של החיילים בסדיר ושל אנשי הקבע .תוך כדי
השירות הצבאי עשיתי תואר במנהל עסקים ולאחר מכן כשהשתחו
ררתי עבדתי בענף החתונות  -במיזם .Easy2give
גורלניק ( )29נולדה וגדלה במושב שדמה ,שבו היא מתגוררת
עד היום .בקיץ הקרוב היא תתחתן עם איתן ,בחיר ליבה ופניה
להקמת משפחה.
גורלניק התחילה את התפקיד במועצה לפני למעלה משנתיים.
מדור הספורט יושב באגף תרבות ,נוער וספורט תחת מנהל האגף
רותם אלקובי“ .אני אמונה ואחראית על כל מה שקשור לספורט

בתחומי המועצה" ,היא מוסיפה ואומרת“ :זה כולל חוגים ואירועי
ספורט  -הן מועצתיים והן ארציים שמתקיימים בתחומי המועצה".
מתוך  25יישובים במועצה ,ישנן ארבע שלוחות שבהן מתקיימים
החוגים והילדים מוסעים בהסעות מסובסדות לשלוחה הקרובה
לביתם .שלוחות החוגים במועצה הן :בית חשמונאי ,נען ,משמר
דוד-חולדה ונוף איילון-שעלבים ובהן מתקיימים כלל סוגי החוו
גים ,ביניהם ענפי הספורט העממיים והתחרותיים כאחד .בשלוחות
אלה מתקיימים מאות חוגים לגילאי גן  4-3ועד גיל .120
"המדור מפעיל חוגי ספורט בענפים השונים ,הן התחרותיים והן
העממיים ומקיים אירועי ספורט מקומיים וארציים" ,מפרטת גורו
לניק" .בין הפעילויות ניתן למצוא את צעדת הרצל' ,טור גזר ע"ש
איתי שטיינברגר ז"ל'' ,ניווגזר' ,טורניר כדורגל בין היישובים
ותחרויות ספורט נוספות .כמו כן ,עוסק המדור בכל נושא התמיכות
לעמותות ספורט פרטיות במועצה על פי נוהל תמיכות".
בין החוגים המוצעים ,שעליהם עמלה גם מנהלת המדור ,ניתן
למצוא קפוארה ,כדורגל ,כדורסל ,אקרובטיקה ,התעמלות אומנוו
תית ,אתלטיקה קלה ,טניס ,מאמאנט  -כדור רשת ,חוגי סטודיו
לאוכלוסייה הבוגרת (יוגה ,פילאטיס ,TRX ,זומבה ,ריקוד ועוד).
"יש לנ ו  19קבוצות ליגות של כדורסל ברחבי המועצה ,שתי קב�ו
צות ג'ודו שקוצרות הישגים ברמה גבוהה ,נבחרת אקרובטיקה
ועוד" ,מוסיפה גורלניק.
בנוסף ,היא אחראית על מתקני הספורט השייכים למועצה בשטח
המועצה  -בעיקר בקריות החינוך של בתי הספר .בקיץ ובחופשים
מפעיל המדור את כל נושא קייטנות הספורט ומחנות הספורט.
כמה אנשים יש במחלקה?
"אחת" ,היא מחייכת" .אני מנהלת את מדור הספורט במועצה האזוו
רית גזר ,מעליי יש את רותם ,מנהל האגף ששותף איתי בכל התהו
ליכים  -ותחתיי יש רכזים שאחראים כל אחד על ענף ספורט אחר".
גורלניק מעורבת ומעורה בחיי היומיום במועצה" .תושבי המועצה
הם חברים ,אכפתיים ובכל הזדמנות עוזרים ומתנדבים .כך למשל
שני חבר'ה צעירים ,חי אוזן ומושיקו טוויטו ממושב פתחיה ,יזמו
לאחרונה טורניר כדורגל קהילתי  -בין יישובי .הם הובילו ,ארגנו
ועשו את זה בצורה הטובה ביותר .אנחנו תמכנו ודחפנו והתוצאה
הייתה מדהימה (כתבה בנושא  -בעמוד  .)5אלה בדיוק הדברים
שאנחנו מעוניינים לקדם ברמה הקהילתית־יישובית.
“הספורט עבורי הוא הרבה מעבר לבריאות ,חיזוק שרירים והעלאת
הכושר" ,מסכמת גורלניק את המוטו שלה לחיים" ,הוא הפסיכולוג
הטוב ביותר שיכול להיות לאדם .ההחלטות המשמעותיות ביותר
שלקחתי בחיי היו תוך כדי ריצה .אין כמו התחושה אחרי פעילות
גופנית  -אחת המדהימות שיש .אני קוראת לכולם לצאת ולהצטרף
לפעילויות שלנו וליהנות מאפשרויות הספורט המגוונות במועצה,
כי ספורט זה החיים".

| יוני  | 2019גזרי מידע
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מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

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

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

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

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

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

בית משלי נכסים מאחל לכל בית ישראל חג שמח

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

 70שנה למועצה האזורית גזר

קול קורא ליישובים

חגיגות שמחת תורה
ברחבי המועצה

הקפות שמחת תורה מתוכננות להתקיים השנה בכמה יישובים ברחבי המועצה
מעוניינים לארח את תושבי המועצה ביישובכם? מוצאי שמחת תורה כב' בתשרי תש"פ 21.10.19
פנו אלינו במייל tr2000336@gmail.com
בצרוף הפרטים הבאים :איש קשר | מיקום האירוע | תכנית האירוע | צוות מארגן | עלויות
היישובים שיארחו את תושבי המועצה בהקפות יקבלו השתתפות במימונם .את הפרטים יש להעביר עד לתאריך 06.07.19
לפרטים נוספים :משה כהן מנהל מחלקת תרבות יהודית  -אגף תרבות נוער וספורט tr2000336@gmail.com 050-2000336
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מאחורי הקלעים:
בית קפה כפרי ומיוחד ,שפתחו
אורלי ועירא זיגלמן בקיבוץ נען.
השניים חברי קיבוץ אשר מצאו כי החברותא היא הדבר החשוב
להם .המקום ידידותי מאוד לילדים ולמשפחות ,ובסמוך לו בוטיק
בגדים ,תכשיטים וכלי בית ,המשלב בין חדש לישן .האוכל כאן
טרי ,פשוט וטעים ,ובקרוב מאוד ייצא לאור תפריט חדש ,אביבי
ומפנק .האווירה במקום נעימה ומזמינה שהייה ממושכת .אורחי
המקום רובם תושבי הקיבוץ ויישובי הסביבה ,אך לאחרונה גם
אנשי המרכז – מודיעין ,רחובות ואפילו תל אביב החלו לפקוד את
המקום לפגישות עסקיות או ארוחה טובה.
הסוד של המקום:
כל המנות המוגשות מוכנות במקום .בימי רביעי אחר הצהריים
מתקיימים במקום ערבי מאכלים מהעולם ,שהפכו לשם דבר
באזור .בקפה אורלי ניתן לקיים ארועי בוטיק עד  100איש (בקיץ)
פגישות עסקיות של חברות ומפגשי חברים .במקום מתקיימות
סדנאות ברוח המקום .הסדנא הקרובה היא סדנת ממולאים מעשית
שתתקיים לכבוד שבועות.
מילה אישית:
"תחושת הביחד של הקיבוץ היא אחד הדברים המיוחדים בו .אנו
אוהבים לארח וחשוב לנו שהלקוחות המגיעים לכאן ירגישו בבית.
זהו בית קפה ביתי באווירה של טבע ,שעושה תחושה של מלא בלב.
אנו מזמינים אתכם להתענג על הרגע".
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¥
ממחישה מהי אהבה
ומסעדת הבשרים של ≤ניר בישי,
מבשלת הבירה
למקצוע ולבשר איכותי .במבשלת הבוטיק מחבר בישיק בין שתי
האהבות באמצעות הקונספט של "אכול (ושתה) כפי יכולתך".
"בישיק" היא לא עוד מסעדה שמגיעים אליה כדי לשבת ולאכול
ארוחה בנאלית ,אלא זהו מקום שמעבירים בו ערב שלם.
הסוד של המקום:
הארוחה כאן מתחילה מסלטים ,חמוצי הבית וקרפצ'ו סלק וממשיכה
עם בשרים המוגשים למרכז השולחן ביניהם עוף מעושן ,לבבות אווז,
נקניקיות מבשר בקר ,שומן כבש עם שקדים וצנוברים ,קציצות עגל ,קרפצ'ו סינטה ,שווארמה עגל כבש ,אסאדו על העצם ,ספריבס טלה
במרינדת שום ודבש ,סטייק פילה בקר ,אנטריקוט מיושן על העצם מרמת הגולן ,נתחי פרגית במרינדה ולקינוח  -צלעות טלה.
במהלך הסעודה תהנו מבירות איכותיות שתוכלו לבחור כבר בתחילת הארוחה במסגרת "טעימות" :פילזנר  ,5.2%דופלבוק כהה גרמנית ,8.2%
חיטה בווארית מעוננת  5.3%וטריפל בלגית אדמונית  .8.3%חובבי היינות יוכלו ליהנות כאן מיינות של יקב בראון וכמובן משתייה קלה וחמה
וקינוח .תמיד מומלץ להזמין מקום מראש.
מילה אישית:
"אם אתם זוג או חברה גדולה .ורוצים להתפנק בארוחה מושלמת עם  10סוגי בשרים ובירות בוטיק ,המקום המושלם בשבילכם הוא בישיק
 המבשלה במשמר איילון"˜‰
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לאכול בכפר
תעשיית המסעדות ובתי הקפה פורחת בארץ מאמצע שנות
ה .80-הציבור הבין כי חלק מתרבות הפנאי והבילוי היא
הישיבה בבתי קפה וביסטרו’ס לארוחה קלה ,קפה ומאפה או
מנה עממית .תרבות זו התפתחה נוכח הצורך לבלות יחד גם
בשעות אחר הצהריים ,אחרי שעות העבודה וליהנות מארוחה
לא מחייבת ,וכמובן פחות יקרה מאשר במסעדות.
אם בעבר נושא האוכל זכה למקום של כמעט “קדוש” ורק מעטים
יכלו להרשות לעצמם לפתוח מסעדה או עסק מזון( ,זאת כמובן
רק אם עברו הכשרה מקצועית והגיעו לרמת שף) ,מתוך הילה
של המקצוע שהגיעה לארץ מאירופה ,הרי שבשנים האחרונות
אנו רואים פתיחות רבה וגדולה יותר .יותר סוגים של מטבחים
ויותר צעירים נכנסים לתחום .ההסעדה האיכותית ויחד עם
זאת הלא פורמלית ,פורצת גבולות והפכה להיות חלק מהחברה

הישראלית שנותנת מקום לכל סוגי המטבחים בנוף הקולינרי.
היום אנו רואים מסעדות נושא ,בתי קפה ,באריםPOPUP ,
 ,BARSביסטרו’ס ,בשלניות המארחות בבית ועוד מגוון דרכים
להביא לידי ביטוי את החוויה של הבישול והיצירה אל הלקוח.
אז מה הופך את המטבח לעסק כל כך מבוקש ,מה גורם לאנ־
שים לקום מוקדם כל בוקר ,לעמוד בלחצים ,לנהל ספקים ועו־
בדים ולעמוד שעות על הרגליים במטבח חם ולא משנה מה
מזג האוויר בחוץ? כנראה שיש רק תשובה אחת – הרצון ליצור
ואהבה.
בשנים האחרונות קמים במרחב הכפרי יותר ויותר עסקי מזון
שמביאים עימם טעמים וריחות מיוחדים ואיכותיים.
אחת הסיבות לכך היא השקט המאפשר להם ליצור מתוך עצמם,
לגלות טעמים ולחשוף את הלקוחות אליהם.

מאפיית ג'ילברט – קיבוץ נען
טלפון

058-4204784

מאחורי הקלעים:
מאפייה קטנה שפעם ייצרה את הלחמים לקיבוץ נען ועכ־
שיו שוחזרה .המאפייה שהושכרה ע"י בני הזוג גילי ושי טנא,
ממוקמת במבנה בעל ערך היסטורי רב עבור חברי קיבוץ נען,
שכן בדיוק באותו מקום שכנה בעבר המאפייה הראשונה של
הקיבוץ .יענקל'ה טופור  -האופה הראשון של הקיבוץ ,שהיה
נצר למשפחת אופים ידועה מפולין  -נהג לאפות שם לחם עבור חברי הקיבוץ.
הסוד של המקום:
גילי הוא בכלל מהנדס במקצועו ,ובאפייה התאהב בזמן שעבד כסטודנט במאפיית "לחם תומר" בירושלים .היום במאפייה שלו הוא
אופה לחם בסגנון דרום אפריקאי ,לחמים מלאים עם תערובות גרעינים ,לחם "יענקל'ה" שנמכר לפי משקל ,ומקבץ לחמים כפריים
מקמחים מעורבים ועם תוספות שונות.
יש במאפייה הזו לא מעט אלמנטים ששוחזרו מהעבר במטרה לשמר את ההיסטוריה .כך למשל ,תוכלו למצוא שם את תנור
הלבנים בעומק של כמה מטרים שנבנה בתוך הקיר ,שולחנות עבודה מתחילת המאה וגם דלת וחלונות שנותרו במקום מרא ־
שיתו.
מילה אישית:
"התרגשנו מעצם הרעיון של הפחת החיים מחדש במאפייה הישנה שעמדה עזובה ונטושה .שמחנו על האתגר של לפתח את המקום
הייחודי שלנו לצד פיסת ההיסטוריה המקומית .הסיפוק האמיתי לראות את האנשים שנהנים מהיצירה".
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מפגש צחוק במטבח הקוצ'יני – מושב פתחיה
טלפון 054-4210646

מלכת המטבח – עידית
קוסטיצקי טישל – כפר ביל"ו
טלפון

מאחורי הקלעים:
אופירה בר ממושב פתחיה היא מדריכת
סדנאות צחוק ויוגת צחוק וגם בשלנית
נהדרת .בסיום הסדנה שלה מארחת גם
לסעודות קוצ'יניות .האישה הזו תפיץ
בכם אור ,והאווירה בבית שלה תגרום לכם
להרגיש כאילו אתם נמצאים בבית הפרטי
שלכם .שולחן האוכל של אופירה מלא
תמיד במאכלים קוצ'יניים ,שכמעט בכל
אחד מהם מסתתר טוויסט אישי .אם אתם
גם מתעניינים באומנות ,תוכלו על הדרך
גם לבקר בסדנת האומן של בן זוגה ,צביקה
בר ,שיוצר דברים מרהיבים מזכוכית.
הסדנאות שבר מעבירה הן למעשה סדנאות להעצמה אישית ,ויחד עם הארוחה
שמוגשת בסיומה ,מדובר על מסיבה קולינרית שתפעיל אצלכם את כל החושים.
הסוד של המקום:
אז מה בתפריט? כמה סוגים של לחמים מהמטבח בדרום הודו כמו צ'פטי
ודושה (הדוסה הקוצ'ינית) ולצידם מטבלים כמו מטבל קוקוס קוצ'יני ,צ'מנדי
בוטנים ,בטטה ודלעת ,תפוח אדמה עם דאל ,קוסקוס קוצ'יני ,תבשיל פרגית
ברוטב קוקוס וג'ינג'ר ,בנג'י (רוטב הודי צהוב) ודג ברוטב פיקנטי.
מילה אישית:
"העבר הוא היסטוריה ,העתיד הוא מסתורי ,ההווה הוא מתנה ,ולכן חיי את
הרגע העכשווי כמתנה ובכל רגע! תבחר באיזה רגע אתה רוצה להיות! כמובן
שמחה! שזה מקור העצמה שלי והערך המוביל שלי ...כל דבר שאתה עושה
עשה זאת באהבה ובשמחה ,חייך אל היום והעולם יחייך אליך בחזרה".

החומוס של זרזיר – כרמי יוסף
טלפון

052-5333256

מאחורי הקלעים:
זוהר בר און – ‘זרזיר’ ,עוזב קיבוץ שאוהב לבשל ,זוכר
עצמו מבשל מאז ומתמיד בכל הזדמנות שניתנה לו ,אך
בעיקר בבית .במשך שנים עבד בהיי-טק ,ובמשבר של
 2008מצא את עצמו ללא עבודה .לאחר מספר חודשים ללא עבודה ,החליט לעסוק בבישול.
זוהר חובב חומוס מושבע הבין שהוא רוצה לעשות חומוס כמקור פרנסה .הוא נסע ברחבי
הארץ ,טעם ,בדק ,השווה והבין שלהכין אוכל פשוט ולא מסובך מדי זה הכי נכון .תחילה
למד ,הכין ,ניסה ,נתן לחברים ומשפחה לטעום .לאחר מספר חודשים הגיע לטעם הנכון
של החומוס ,וביוני  2009פתח את החומוסיה בכרמי יוסף .מאז החומוסיה פעילה ללא הרף
ובתקופת הקיץ זוהר מארח גם בבריכה של כרמי יוסף ,שם יש לו מסעדה מסודרת ומטבח
המאפשרים לו לתת מענה גם ללקוחות הבריכה .פתוח בשבת.
מילה אישית:
"הבנתי שאנשים רוצים אוכל פשוט ,לא מורכב מדי ,לא מסובך מדי ולא יקר מדי ,אבל
טעים ומשביע .אנשים מחפשים לאכול ב30 -־ 25שקל ולא במסעדה של  150שקל”.

054-8046061

מאחורי הקלעים:
עידית קוסטיצקי טישל ,המכונה בפי חבריה
“מלכת המטבח” ,נולדה ביבנאל ,בגליל
התחתון ,לאסף ורחל קוסטיצקי ,דור חמישי
בארץ .אביה היה אחד החקלאים המוכרים
והמוערכים בארץ ,הוא גידל ירקות ,פירות,
חיטה ,שעורה ,כבשים ותבלינים .הכין שמן
זית וזיתים כבושים הכי טעימים שיש.
הסוד של המקום:
עידית
כיום
מקיימת בביתה
שבכפר סדנאות
ארו־
בישול,
חות שף ייחו־
דיות לקבוצות
ופרטיים ואף
מאמנת את נוער
העתיד בתחום.
לאחרונה נוספה
חוויה קולינרית
 בראנץ' שישיבחצר .אז אם לא
חפצה נפשכם לעבוד אלא רק לאכול ,הזמינו
מקום.
מילה אישית:
"בהיותי סטודנטית לעיצוב אופנה ,הייתי
צריכה להתפרנס ,ואהבתי מאוד את כל עניין
אפיית הלחמים והמטבח בכלל ,אז הכנתי,
מהתוצרת של אבי ,לחמניות/לחמים ,גבי־
נות כבשים ,ממרחים מתבלינים טריים,
ומכרתי סנדויצ'ים מצוינים .מאז ועד היום,
אני נושמת וחיה לחם .בשנים האחרונות,
אני מקיימת סדנאות בישול ואפיית לחמים,
כרגע אצלי בבית ,בכפר בילו .הסדנאות
אצלי ,מתאפיינות באינטימיות ,ביחס אישי
ובהמון המון רגש אהבה ,אהבה לאפיית הלח־
מים ,אהבה לאנשים ,אהבה לאירוח ואהבה
לאדמה ולמדינה .החלום שלי ,שכל אדם,
שרוצה להכין לחם ,בבית ,יוכל לעשות זאת
ואף ישאף לכך ,הן מבחינת ה"יחד" שנוצר
בכל בית ,והן מבחינה בריאותית".
עסקים בתחום האוכל שמעוניינים
להופיע בכתבה נוספת יכולים
ליצור קשר עם המערכת.
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יוצא
מהקווים
לין" .מי שמועל בתפקידו ,מהרגע הזה ,נכנס לטווח האש שלי"

מ

ושיק לין ,אחד מהקריקטוריסטים הידועים בארץ,
לא היה אמור בכלל לחיות .מחלת הפוליו שבה
לקה בראשית שנות ה־ ,50הפכה אותו למשותק
לחלוטין והרופא ,כפי שהוא מספר בראיון מיוחד
איתו ,כבר אמר לאביו שסיכוייו של התינוק בן
השנה לשרוד קלושים" :הייתי צעד וחצי מהעולם הבא ,שכבתי
בריאת ברזל (מכונת הנשמה שהייתה בשימוש בעיקר במהלך המאה
ה ,)20-והרופא אמר לאבי' ,אפסה כל תקווה' ,שזה נורא .אגב ,את
המשפט הזה שמעתי מדיווח של בן דוד באיזה מפגש משפחתי עש־
רות שנים לאחר מכן ,המשפט הזה טלטל אותי חזק מאוד".
אביו של לין חזר אל המקום שבו ישן( ,באותן שנים לא הייתה תח־
בורה סדירה מהמקום בו שהה לין במרכז הארץ אל קיבוץ נצר סרני)
כדי להכין את עצמו לבשורת איוב ,אבל ביום שאחרי ,כאשר הגיע
למקום שבו אושפז בנו תפס אותו הרופא ,כפי שלין ממשיך לתאר:
"הרופא אמר לו שקרה נס והילד התחיל לנשום ,לאחר מכן הייתי
במצב של שיתוק מוחלט ובתהליך של שלוש שנים קרו כמה נסים:
התיישבתי ולא ידעו איך ,נעמדתי ולא ידעו איך ופתאום התחלתי
ללכת .הרופאים הסתכלו עליי כעל נס רפואי .העובדה שבעצם
הייתי רגל וחצי בעולם ההוא ,היא סוג של טראומה ,גם אם אני לא
זוכר את זה ,הגוף שלי זוכר את זה היטב".

מחלת הפוליו שבגללה
חשבו הרופאים שאין לו
סיכוי לחיות  Starהפגישה
הדרמטית עם דוש Star
היחס אליו בקיבוץ Star
והחיים לאחר שיצא
לגמלאות" :אמנם יצאתי
לפנסיה ,אבל המוח
הקודח שלי לא מפסיק
לעבוד"  Starדרכו לצמרת
של מושיק לין מנצר סרני,
מגדולי הקריקטוריסטים
של ישראל  Starראיון

לאחר שנים שבהן עבד בעיתונות המודפסת בדבר ,במעריב ובי־
דיעות אחרונות ,הוא יצא לפני כשנה לגמלאות וגילה כיוונים חד־
שים" .נכון ,אמנם יצאתי לפנסיה ,אבל הראש הקודח שלי לא יצא
לגמלאות ,הוא ממשיך להמציא רעיונות ומהבחינה הזו לא השתנה
שום דבר מהותי בשיגרה שלי .על שולחני כרגע נמצאים שני ספרי
ילדים שמחכים לאיורים שלי .אני קם בבוקר עם תשוקה עצומה
לעשות את הדברים האלו ,אני מצייר בהנאה עצומה ציורים שמ־
שמחים גם ילדים וגם מבוגרים  -לימי הולדת ,נישואים ואירועים
אחרים .אחד הדברים שנורא משמחים אותי הוא שהתפנה לי זמן
ואיתו גם היכולת לבחור את הזמן שלי ,למשל בתחום התיאטרון,
לכתוב הצגה של ממש כמעט לא יצא לי ,ולפני זמן קצר נצר ציינה
 70שנה והציעו לי לכתוב מופע ,וכתבתי את כל המופע".
קריירה חדשה?
"אני לא יודע אם קריירה אבל פן נוסף שמרחיב את האופקים".

לופט גשפט

הילדות של לין לא הייתה רגילה כאמור ,לאחר שלקה בפוליו במג־
פה הגדולה של ראשית שנות ה־ ,50הוא הועבר למוסד מיוחד בנווה
צאלים בהוד השרון" .אז לא ידעו שום דבר על המחלה והגלו לא מעט
ילדי קיבוצים שחלו במחלה לרמות השבים ,שם התנועה הקיבוצית
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רכשה שטח" ,הוא מספר" ,למעשה ,שלוש שנים מוקדמות בחיי ,מגיל
שנה ועד גיל ארבע וחצי בכלל לא הייתי בקיבוץ ,וכאשר חזרתי
לגן הגעתי כילד לא מוכר ,ילד שלא יכול לרוץ ולא יכול לשחק
בחצר ,אבל הגננת זיהתה כישרון לציור .בגיל יותר מאוחר הייתי כבר
הצייר של הכיתה .אני זוכר את עצמי מצייר חיות וג'ונגלים עם טרזן.
ציירתי גם אנשים ,מטבע הדברים האנשים הם המורים שלי וגם חלק
מהתלמידים ,עוד לא ידעתי אפילו שקראו לזה קריקטורות .היה לי
חבר לכיתה שהיה שחקן כדורעף מעולה וליוויתי אותו לכל המשח־
קים ,באיזשהו שלב עורך העלון של הקיבוץ ביקש ממני לכתוב עליו
ולאייר את זה ,ולאחר מכן הוא ביקש ממני לצייר בעלון של הקיבוץ".
איך היו התגובות?
"באותו הזמן המאייר של העלון היה כלב קסטיאל ,והוא פרגן בר־
מות אביריות .כשפעם אחרת ציירתי סמל ליום הגבר ,שהתקיים
בקיבוץ ,המצאתי את הלוגו שליווה אחר כך את כל המודעות2 :
ביצים רכות בתוך גביע .מי שהיה המורה שלי לספרות יצא בפומבי
וביקר את גסות הרוח שבסמל הזה ,ומי יצא להגנתי? כלב קסטיאל,
שאמר 'זו קריקטורה ,זה חופש ביטוי' .בשלב הזה הבנתי שמה שאני
רוצה לעשות בחיים זה להיות צייר וקריקטוריסט".
זה לא ממש מה שעושים בקיבוץ.
"בדיוק ,אבל מלכתחילה בשל המגבלות הפיזיות ידעתי שלאספסת

אני לא יכול ללכת ושאלתי את עצמי מה אעשה ,ופתאום העתיד
מאוד התחבר עם ההובי שלי ,שזו אהבת חיי והפכתי את זה למקצוע".
מקצוע נדיר יחסית
"אתה צודק ואמא שלי ,שזיהתה את הכישרון יוצא הדופן שלי ,לא
עודדה אותי בכלל בתחום הזה .מבחינתה זה שאני אוהב לצייר זה
לופט גשפט (עסקי אוויר באידיש ח.פ) .היא שאלה אותי מה תעשה
כשתגמור את בית הספר ולא הייתה לי תשובה ,אבל יחד עם זאת
היא ארגנה לי מפגשים קטנים עם כל מיני אמנים ,למשל דני קרמן".
למה?
"מה זאת אומרת ,כדי שיראה את הילד" ,הוא אומר בחיוך.
בהמשך ,בכיתה י"א כבר צייר לין קריקטורות פוליטיות ,ואמו
ארגנה לו מפגש עם אחד מגדולי הקריקטוריסטים בדורנו ,דוש
ממעריב .את הפגישה לא ישכח לין" :הוא הסכים לקבל אותי אבל
ביקש לראות לפני כן עבודות שלי ,זה היה בשנת  .1966הגעתי
אליו למשרד ועל השולחן שלו הונחו שלוש ערימות של העבודות
שלי ,על חבילה אחת הופיע בעיפרון בצד  -סימן קריאה ,חבילה
אחרת ,סימן שאלה והשלישית איקס .הוא אמר ,בכל הקריקטורות
שמסומנות בסימן שאלה לא הבנתי מה רצית להגיד ,כל אלו עם
הסימן קריאה הן מצוינות וכל אלה עם האיקס הן בסדר ,ואז הוסיף:
"'שום דבר לא בוער ,אתה בחור צעיר ,תלמד קודם ,תלך לאוניברסיטה
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יוצא מהקווים

ותהיה מתישהו קריקטוריסט' .זה מאוד אכזב אותי ,כי רציתי שהוא יגיד
לי שאהיה קריקטוריסט בעוד שלושה ימים ,זו הייתה פשוט נאיביות".
בסיום התיכון קיבל לין הצעה להיות מעצב גרפי של תנועת הצו־
פים ולאחר מכן ,לא ממש בקלות ,התקבל ללמוד בבצלאל .מיד
לאחר מכן הפך להיות המאייר של התנועה הקיבוצית ובהמשך
המאייר של מוסף עיתון דבר" .סוף סוף התחלתי לעבוד במקצוע
שכל כך אהבתי והתחלתי לקבל שכר .עבדתי שם קרוב לשנה
אבל הרגשתי אש פנימית ורציתי להכות בברזל בעודו חם ולהפוך
להיות המאייר של כל העיתון ,אבל יש בעיה כי כבר יש מישהו
שם ,אלא שהאיש הוא לא ממש קריקטוריסט אלא מאייר .ברוב חו־

צפתי פניתי אל העיתון ואמרתי שאני רוצה להיות הקריקטוריסט
שלהם ,למרבית הפלא הם פיטרו אותו וקיבלו אותי".

גאוות יחידה

לין ,נשוי ואב לשלושה ילדים ,שהקטנה בהם ,מסיימת י"ב ממש
בימים אלו ,הוא אושיה ,לא פחות בקיבוצו .אנשים מזהים אותו
והילדים ,אם הם עוברים את מסלול היראה מאדם מפורסם ,מגלים
בן שיחה מרתק ואדם נעים וחביב בצורה בלתי רגילה" .אמא שלי
תמיד אמרה לי שגם האפיפיור תמיד נכנס לבית שימוש ומוריד את
המכנסיים ,אלו שחצו את המחסום ,זה היה סוג של הפתעה עבורם
שאני בשר ודם .אני אוהב בסך הכל לעבוד עם השכבות הצעירות,
נוצר לי כאן קשר עם כל מיני ילדים ,חלק ממנו מכיוון שלימדתי
רישום בנצר במשך שנים .אני חייב לומר שהיתה גם סוג של גאוות
יחידה שמישהו משלנו מצייר במקומות הללו".
איך אתה רואה את השינוי שהקיבוצים עברו בשנים האחרונות?
"בתור קיבוצניק יש דברים שאני מתגעגע אליהם ,אבל אני חייב לומר
שהרגשתי מצוין בקיבוץ הישן ואני מרגיש מצוין גם בקיבוץ העכשווי.
בתור קריקטוריסט יש סוג של דיסוננס כי כאשר אני מצייר על ביבי אני
לא מכיר אותו ,כי הוא ראש הממשלה ,אני יכול לצייר את הקריקטורה
הכי חריפה שיש ,ואני לא פוגש אותו אחר הצהריים ,כאשר אני מצייר
קריקטורה על מישהו נושא תפקיד בקיבוץ ,זה מישהו שיכול להיות חבר
של אשתי .בכל המקרים האלו ויתרתי ולא ציירתי את הקריקטורה".

בעולם החיצוני היה קשר עם אנשים שציירת?
"כמעט שלא ,גם כאשר אני מצייר קריקטורות נוקפות או חריפות אין
בי שום רצון לפגוע בבן אדם כבן אדם ,מבחינתי הוא משרת ציבור,
והוא מחויב בזה ,מי שמועל בתפקידו ,מהרגע הזה ,נכנס לטווח האש
שלי ,ברגע שהוא סיים את תפקידו הוא לא מעניין אותי".
אחד המקומות בהם עלה לין לקו האש היה כאשר ראש הממשלה
ביבי נתניהו תבע אותו לפני מספר שנים עת שעבד במעריב על
קריקטורה שפרסם .עבור לין זו הייתה מכה קטנה בכנף כפי שהוא
מתאר:
"מבחינתי זה לא היה סיפור מאוד גדול ,חוץ מאשר קוריוז לספר
בהרצאות .נדמה לי שזה נגע לקריקטורה שעסקה בתנאים שאותם
הוא ביקש לעצמו ולזוגתו כאשר הם טסו לחו"ל .הייתי רגוע לחלו־
טין וזה לא הדאיג אותי ,ואכן לאחר פעמיים שקיבלנו הזמנה לבית
הדין ,התקשרו אליי שהעניין התאייד ואני יכול להיות רגוע".
האם יש שוני מבחינה רעיונית מהתקופה שלנו לעבר בנושא
הקריקטורות?
"אין שוני ,אבל מעמדה ירד ,מעצם העובדה שהעיתונות כוללת כל
כך הרבה דימויים חדשותיים גם מהתחום החדשותי וגם מהתחום
הפרסומי ,וגם למרבית הצער ,הפרינט הרבה יותר שולי מאשר היה".
לפני כחודש הייתה קריקטורה שעשתה רעש מאוד גדול בניו יורק
טיימס של הנשיא טראמפ צועד עם קולר שבקצהו ביבי נתניהו,
הקריקטורה עשתה רעש מאוד גדול ,הואשמה כאנטישמית והעיתון
אף התנצל וניתק את הקשר עם כותב הקריקטורה .לין לא חושב
שמדובר במשהו שחורג מחופש הביטוי" :זו לא היתה קריקטורה
אנטישמית אלא לגיטימית לחלוטין ,מבחינתי  -העיתונות עברה
הזניה מוחלטת ,זו כבר לא העיתונות שאותה הכרתי עם ערכים".
איך היחס בקהילה ובמדינת ישראל לקריקטוריסטים?
"יש סוג של הילה וסוג של מוניטין ,אבל היום אני חושב שבתק־
שורת לא ממש מחשיבים את הקריקטוריסטים".
זה מקצוע הולך ונעלם?
"זו שאלה טובה ,אמרו את זה גם על התיאטרון כשהופיעה הטל־
וויזיה ,אני לא חושב שזה נכון אבל תחום הקריקטורות קיבל מקום
אחר ופרופורציה אחרת".

"אני לא סופרמן"

מחלת הפוליו שבה לקה שינתה כמובן את חייו" .אני חושב על
זה הרבה מאוד ,זה משנה חיים ,אני לא זוכר את עצמי אי פעם
כילד רגיל ,אבל זה לא שחור־לבן ,או מסכן או טיפוס של מנצח,
כי למעשה התקבלתי מאוד טוב בקיבוץ ,גם על ידי המורים וגם
על ידי הילדים ,החברה היתה מחבקת מאוד .עצם העובדה שברירת
המחדל שלך היא של אדם שאינו שווה ,משפיעה על כל החיים ולכן
המחויבות שלי היא למצוינות כדי להראות לכל העולם ואשתו
שלמרות העובדה שאני נכה ,בכל התחומים האחרים אני סופרמן,
לא נכשל ,לא כואב ולא מפחיד אותי שום דבר ,תלמיד טוב שתמיד
עושה את הדברים הכי טוב .זה מטען מאוד כבד ,כי אני לא סופרמן,
אבל זו לא הייתה מגבלה שעצרה אותי מלהשיג משהו".
הקריקטורות שלך זועקות את צעקתם של החלשים בחברה ,זה
משהו שגדלת עליו?
"אני חושב שכן ,אני חושב שמי שהתרגל להסתכל אל העולם מה־
מעמד של האנדרדוג ,מרגיש הרבה יותר את האנדרדוגים האחרים
ומתחשב בהם הרבה יותר".

 70שנה למועצה האזורית גזר
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 17:00ההצגה :חגיגה בגינה
 18:15ההצגה :מה האריה אוהב
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שביל

החלב
לרגל חג השבועות ,שתי מחלבות במועצה
פתחו את הדלת לפנינו וסיפרו לנו קצת
מההיסטוריה של שתיהן  Starמאיפה הגיעו
השמות של הפרות יצרניות החלב  Starומה
כל כך מיוחד בגבינה עיראקית  Starחג שמח!

מחלבת פרי זה לי

מילה על המחלבה :מחלבה משפחתית ,דור שלישי לייצור
גבינות והדור הרביעי כבר עומד בפתח .כיום המחלבה נמצאת
במושב עזריה ומתמחה בייצור גבינות שמנת ,מוצרלה ,צהובה
עיראקית ,גרוזינית ויוגורטים שונים.
איפה אפשר למצוא מוצרים שלכם :לקוחותינו מגיעים מכל
הארץ  -ניתן למצוא את המוצרים שלנו ברשתות שיווק ,מעדו
ניות ,חנויות בוטיק מעפולה עד באר שבע ועוד.
חשוב לומר :כל המוצרים בכשרות של בד"צ בית יוסף.
קצת על העובדים :כיום עובדים במחלבה כל בני המשפחה יחד

עם עובדים נוספים ,מייצרים ומשווקים גבינות באהבה עם ניו
סיון של למעלה מ 30-שנה.
מה פירוש השם" :פרי זה לי" ,על שם פריזה אבא ז"ל ואמא
לילה שתיבדל לחיים ארוכים.
שורה תחתונה מפי מזל בתם של המייסדי:ם :עוד בילד�ו
תי הייתה לי אהבה למשק ,לפרות ולייצור החלב והגבינות.
כשהייתי ילדה בכל משק היו מספר מועט של פרות .לכל פרה
היה שם משלה ואם היו רוצים להרגיז איזו שכנה היו נותנים
לפרה את שמה.
כתובת :משק אלגלי  ,61מושב עזריה
טלפון052-8365787 :
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מחלבת עברי
מילה על המחלב:ה :מחלבת עברי הנה מחלבה משפחתית אשר נ�ו
סדה בשנות ה .80-כיום עוסקים במחלבה שלושה מדור ההמשך
 דוד מנהל את המחלבה ואת דיר הכבשים ,רן מנהל ייצור ושיווקומיכל מנהלת החנות ואירועי המחלבה.
מה מיוחד :המחלבה מתמחה בייצור גבינות איטלקיות בפרט
וגבינות עמים בכלל .היא הוקמה על ידי ההורים ,שולה ואליהו,
אשר עלו מעיראק בשנות ה 50-והביאו עמם ידע וניסיון רב של
הכנת גבינות מסורתיות ובמיוחד של הגבינה העיראקית המסורו
תית (גבינה מלוחה עם חורים) .ברבות השנים התוודעה המשפחה
לגבינות מיוחדות מעדות שונות והחלה לייצר עבורם את הגבינה
הייחודית להם.
מסתבר שבארצנו הקטנה ,יש מגוון רחב מאד של סגנונות גבינה
המבוקשים על ידי אנשים שעלו ארצה מכל העולם .כל אחת מהעו
דות השונות הביאה עמה טעם מיוחד וזיכרון נפלא לגבינה שאותה

אכלה בארץ מוצאה .אנו במחלבה מייצרים סוגים שונים של גביו
נות ,כמעט מכל העדות.
איפה אפשר למצוא מוצרים שלכ:ם :המחלבה משווקת את תו�צ
רתה ברשתות בוטיק למיניהן :טיב טעם ,מניה ועדן טבע מרקט,
וכן בשווקים השונים (מחנה יהודה ,שוק הכרמל ,שוק רמלה) ולו
מסעדות.
מה לקראת שבועות :הפנינג במחלבה!
בשנתיים האחרונות החל מנהג קבוע לקיים הפנינג בימי שישי
במחלבה ולאפשר ללקוחות הפרטיים הרוצים לטעום את הגבינות
המיוחדות שלנו לחוות חוויה כפרית פסטורלית ,ללגום יין מיקבי
האזור וכמובן לטעום מנות מיוחדות שאנו מכינים מתוצרת גביו
נות המשק והאזור .ההפנינג בימי שישי הפך למוסד והמון אנשים
מרחבי הארץ מגיעים אלינו לטעום ,לחוות ולשמוע מוזיקה טובה
ברקע של הרכבים מוזיקליים מהאזור .לקראת חג השבועות נרחיב
את ימי פעילות החנות ,כך שכולם יוכלו להצטייד בגבינות בזמן
ולא לחכות לשעת הלחץ של הרגע האחרון.
שורה תחתונה מפי מיכל עברי :משנתו של אבי ,אליהו עברי,
חקלאי ואיש כפיים היתה תמיד:
'מה לעשות? לעשות!' אנחנו מאמינים בדרכו ופועלים על פי צו זה
כעסק וכמשפחה.
כתובת :הפרדס  50עזריה
טלפון050-731-0454 :
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תשבץ
חג השבועות
במועצת גזר

גזרי שבועות

פנינה ויטנר

הרב אהרון מרצבך
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וּמ ְלאוּ ְפנֵי ֵתבֵ ל ְתּנוּבָ ה"
ִשׂ ָראֵ ל ָ
" ַהבָּ ִאים י ְַשׁ ֵרשׁ יַﬠֲ קֹ ב יָצִ יץ וּפָ ַרח י ְ

)ישעיהו כ"ז ו(

ּנּובה" (ישעיהו כ"ז ו')
"ה ָב ִּאים יַ ְש ֵׁרׁש יַ ֲעקֹב יָ ִציץ ָּופ ַרח יִ ְש ָׂר ֵאל ָּומ ְלאּו ְפנֵ י ֵת ֵבל ְת ָ
ַ
הגדרות:

מאונך:
“ .1בורא פרי ה_____”
...“ .2ביכורים פה העליתי ולראשי
עטרתי____”
 .3מגילת שבועות
“ .5מועצה אזורית גזר מקום ש_____
לחיות בו”
 .6שהיכו שורש והתבססו במועצה
 .7שמן זית בכבישה קרה
 .9חג מתן ______
 .11גבינות משק בטעם יהודי
_____ .13חיטה נרחבים
 .15משגשג ,מצליח
 .17ב_____ בעזרת השם (ר”ת)
_____“ .19ופרח ישראל”...
 .20דלי בלי סוף
_______ .17הדיברות
_______“ .18לעולם תשב”...
“ .21המוציא לחם מן ה_______”
____“ .22גזר” אתר ארכיאולוגי
“ .25עם ישראל ____”
 .26עובד אדמה
“ .29וחג _______ תעשה לך בכורי קציר
חטים”...
 .30הפרפר רפרף בלי סוף
פתרון התשבץ  -בגיליון הבא

1 ) .23מאוזן 23 +מאונך( על אם הדרך בין ירושלים
לתל-אביב
" .24ארץ
_____חלב" ישי ו_______
“ויצא חוטר מגזע
.32
____ויונה
.26
יפרה”
משורשיו
סוף ומן היקב"
ה_____
" .27מן
מרץ בלי
.33
 .34חג ______תורה
 .35ספר הספרים של עם ישראל
1 ( .23מאוזן 23 +מאונך) על אם הדרך בין
ירושלים לתל-אביב
“ .24ארץ _____חלב”
____ .26ויונה
“ .27מן ה_____ ומן היקב”
“ .28חוויה ב______” פסטיבל בגזר
_____א ִחים
ַ
"...הנֵ ּה ַמה ּטֹוב ַּומה נָ ִּעים
ִ .29
גַ ּם יָ ַחד”.
 .31חצי פרפר

מאוזן:
1 ( .1מאוזן 23 +מאונך) על אם הדרך בין
ירושלים לתל-אביב
_____ .4זיתים
. 8חיות משק
_____ .10בין הערביים
 _____ .12קבע במועצת גזר
 .14פוסק הלכה
 .16לך למטה!!

קבלת תורה ו...
התעמלות
בשעה שמסיימים מסכת מן הגמרא ,או
אחד מששה סדרי משנה ,עושים ‘סיום’.
לומדים את הקטע האחרון של המסכת,
ואומרים את ה’הדרן’ (‘נחזור’ בארמית –
נחזור עלייך מסכת זו שלמדנו).
ואחר כך אומרים כמה משפטי הודאה
לבורא עולם על הזכות שניתנה לנו תורה
אלוקית שאנו לומדים בה ,וכך פותחים:
‘מודים אנחנו לפניך ה’ אלקינו ואלקי
אבותינו ,ששמת חלקנו מיושבי בית
המדרש’ ... ,ש’אנו עמלים ומקבלים שכר’.
משפט זו דורש ביאור – וכי רק בבית
המדרש יש ‘משכורות’ ,הלוא אדרבה
ואדרבה.
והתשובה ברורה :בבית המדרש מבחן
ההצלחה הוא ה’עמל’ עצמו ,לא התו־
צאה ,לעומת רוב רובם של תחומי הלי־
מוד האחרים שבהם המבחן הסופי הוא
מבחן התוצאה.
יש ,בוודאי ,גם חלק נכבד בלימוד תורה
שמגמתו התוצאה – ללמוד על מנת
לעשות ולקיים – לדעת את ההלכה ,כיצד
להתנהג ולקיים את כל פרטי המצוות
בכל חלקי החיים – שבת כשרות טהרת
המשפחה ושאר תחומים  -אבל מעבר
לכך יש מצוות תלמוד תורה מצד עצמה,
עצם הלימוד והעיסוק בה הוא מצווה.
דבר מלבב ונפלא – להיכנס מדי יום לבתי
כנסיות ,לראות יהודים עמלים בתורה –
שיעורי גמרא בחבורה ,שיעורי פרשת
שבוע וכן הלאה – לפני יום העבודה או
לאחריו – יושבים ועוסקים בתורה ,ועל
אחת כמה וכמה להיכנס לבתי המדרש
הגדולים של הישיבות ולשמוע את קול
התורה הממלא את ההיכל.
באמת ,לימוד התורה הוא משהו קיומי
– דוגמת אכילה ושתייה שברור לכולם
שאי אפשר בלעדיהם – סוג של התעמ־
לות רוחנית מקודשת עבור הנשמה.
מתנה גדולה ומחייבת קיבל עם ישראל
מאת ה’ בחג השבועות במעמד הר סיני
נאחל לעצמנו שנזכה להכיר בגודל
ערכה.
אשרינו
מה טוב חלקנו,
ומה נעים גורלנו,
ומה יפה ירושתנו.

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 .רישיון מתווך במקרקעיןB.A ,
בניהול ותקשורת .נסיון רב במתן שירות לקוחות

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

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

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

נמכר

מכירה

שכירות

בתים

נחלות

משקי עזר

מגרשים

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

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

 220/750משופצת  6חד'
קו ראשון לנוף! מידי!

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

נמכר

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

במשמר דוד

בבית חשמונאי

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

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

בכרמים  6חד' משודרג!
בית  170מטר  +מרפסת

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

בבית חשמונאי

בפתחיה

במשמר דוד

בבית חשמונאי

במשמר איילון

בכרמים  6חד' מרווח
ומואר ,נוף! ₪ 3,200,000

בבית חשמונאי

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

בהרחבה  150/500במפלס!
 5חד' פינתי ,גינה גדולה!

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' ₪ 3,550,000

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

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

תרבות נוער ספורט

הצלחה לטור גזר

על מנת לקדם את תחום המחול ולהעשיר
את המשתתפים.

מאות רוכבים מכל הארץ השתתפו בטור
גזר ע"ש איתי שטיינברגר ז"ל שהתקיים
בחול המועד פסח.

חן ח"ן

הרוכבים נהנו ממזג אוויר מושלם לרכיבה,
במסלולים של  8 ,15 ,25ו־ 4ק"מ שעברו
בין שדות ירוקים ,מטעים ,כרמים ופריחה
יפה.
ראשת המועצה רותם ידלין הזניקה את כל
המקצים והצטרפה לריצה עם לוחמי פלס"ר
סיירת  ,401לזכרו של איתי שטיינברגר
ז"ל.
לאחר הרכיבה נחו הרוכבים בפינות ישיבה
מוצלות עם כוס קפה ומוזיקה טובה ,בעוד
הילדים נהנו מפינות יצירה ,הפעלות וכיף.
תודה לצוות אגף תרבות ,נוער וספורט על
עוד אירוע מוצלח ומהנה!

הארץ העלה על נס את הזמר העברי לדו־
רותיו ,על הגוונים והסגנונות השונים שבו.
חבורות הזמר ,המקהלות והמנצחים המש־
מרים את הזמר העברי לאורך כל פעילותם
השתתפו ביומיים מרגשים של זמר עברי
מגוון ואיכותי.

בחול המועד פסח השתתפה חבורת הזמר
ח"ן של המועצה באירוע מיוחד של שיתוף
פעולה ראשון מסוגו עם האתר הלאומי
"גבעת התחמושת" :המסמל את איחודה
מחדש של ירושלים ואתר הנצחה לזכר הלו־
חמים שנפלו במקום במלחמת ששת הימים.
המיזם המשותף בו השתתפו מקהלות מרחבי

כנס מחול מועצתי

בחופשת הפסח השתתפו למעלה מ־90
רקדניות מהמועצה בכנס ״אביב במחול״
המסורתי המתקיים זו השנה ה־ 6במועצה.
הכנס שנערך במשך חמישה ימים בניהולה

האמנותי של עדי אזולאי וכלל בתוכו מגוון
סדנאות של מורים אורחים בסגנונות השו־
נים :קלאסי ,ג׳אז ,היפ הופ ,מודרני ,סדנת
רפרטואר ,איפור במה ועוד .כמו כן יצאו
המשתתפים לג'אמפארק בראשון לציון
ובילו ביום שכולו כיף.
בסיום הכנס הציגו המשתתפים את התוצ־
רים אותם למדו במהלך ימי הכנס באולם
המופעים באשכול פיס בית חשמונאי.
כנסי המחול הפכו למסורת למשתתפי חוגי
המחול בשלוחות השונות של המועצה וזאת

זיכרון בסלון

ביוזמת מחלקת הצעירים התקיימו מספר
ערבי ב 'זיכרון בסלון' ,בו מספרים ניצולי
שואה ובני הדור השני והשלישי את
סיפורם האישי .זיכרון בסלון מתקיים בכל
העולם ,בקהילות של ישראלים ,יהודים
ולא יהודים .עשרות אלפי אנשים לקחו
חלק השנה במעל ל־ 60מדינות.
השנה בפעם הראשונה השתתפנה המו־
עצה בפרויקט ונשמע קולם של הניצולים.
בערבי זיכרון בסלון השתתפו תושבים
מגילאים שונים :מבני נוער ועד מבוגרים

והאזינו לעדים בשקיקה ושאבו כל פיסת
מידע כדי לנסות ולהבין מה עבר עליהם.

תודה למארחים ,תודה לניצולים ,ולבני
הדור השני והשלישי שבחרו לשתף בסי־
פורם המעורר השראה על החיים בזמן
השואה ,הקושי ,הפחד ובעיקר התקווה
והאמונה .ותודה מיוחדת למתנדבים ולנוי
רום מכפר שמואל שהקימה בהתנדבות
מלאה את הפרויקט אצלנו במועצה.

מרד של תקווה

ביום השואה העבירו מדריכי בני המוש־
בים משכבת י"א ,שיצאו למסע התנועתי
לפולין ,לתלמידי שכבת ז' בבית ספר איתן
הדרכה בנושא תערוכת 'מרד של תקווה'.
מדובר בתערוכה ,ביוזמתם של חברי
תנועת דרור ישראל ,שמטרתו לקרב את
תוכן השואה והגבורה לרבים וליצור שיח
על מציאות החיים בישראל היום בראי
השואה והפיכת הדילמות העולות לחיות
ואקטואליות.
את ההדרכה במועצה קיבלו המדריכים
מערן גרשוני רכז בני המושבים ,והדס אלז־
רקי רכזת ההדרכה במחלקת הנוער.
המדריכים דיברו עם החניכים על העם
היהודי לפני השואה ,על תנועות הנוער
הציוניות לפני השואה ומרד תנועות הנוער
במהלך השואה.

אנו באנו

משפחות רבות מהמועצה ערכו סיור בעק־
בות העלייה הראשונה לזיכרון יעקב,

שכלל שפע פעילויות לכל המשפחה .בין
מגוון הפעילויות נהנו התושבים מסיורים
וטיולים שכללו :סיור במוזיאון העלייה
הראשונה ,סיור ג'יפ משאית ,ביקור בשוק
הססגוני ,סיור במקומות היסטוריים ,בבית
הכנסת העתיק ובבית שרה אהרונסון ועוד.
הסיור אורגן ע"י מחלקת תרבות יהודית־
אגף תרבות נוער וספורט ,בשיתוף מחלקת
הדת במועצה.
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תרבות לילדים
הצגת ילדים

המפוזר מכפר אז"ר

תיאטרון ארצי לנוער מציג:
הצגה מוסיקלית בחרוזים בהשראת הספר
"המפוזר מכפר אז"ר" מאת לאה גולדברג
שני 17:00 17.6.19 ,אשכול הפיס
למכירה חופשית ₪ 45 :לכרטיס הרכישה
באתר המועצה
נותרו מספר מקומות
פנויים להצגה זו.

לאימפריה כלכלית ועד היעלמותו .לקינוח,
נסיים במסלול הליכה לא קשה בהר הנגב,
מעניין ומרשים במיוחד ,אשר נחשף למבק־
רים רק בשנתיים האחרונות.

שיחה מלב אל לב

מועדון הסרט הטוב

שלישי  20:00 18.6.19אשכול הפיס
כניסה ₪ 30 :הרכישה באתר המועצה
עו"ד עידן אבוהב מארח את אילנה ראדה
לשיחה מעצימה ,מרגשת ומשעשעת על
הצמיחה מתוך האסון ,הבחירה בחיים,
המאבק הציבורי והבת תאיר.

Light Between Oceans

אילנה ראדה

מופע מוסיקלי
"איזו מדינה"

הצגה עם שירים על איש מפוזר שמגיע
באופן מפתיע לכפר .אלעזר מזר ,איש
מקסים אך מפוזר מגיע באופן מפתיע לכפר
אז"ר ,כפר שקט ומאד מסודר .ניסיונותיו
להשתלב יוצרים רגעים משעשעים ומלאי
הומור אך גם הפכים את הסדר בכפר.
כשהמצב נעשה בלתי נסבל מגרשים התוש־
בים את אלעזר המפוזר והשקט חוזר אל הכפר,
אך אתו חוזרים גם הריקנות והגעגוע .....ואז
מתחיל מסע חיפושים אחר המפוזר הידוע....

שעת סיפור

כובע הקסמים של תמר

עם המספרת לימור שושן לגילאי 2־6
חמישי  17:00 27.6.19בית דב כפר
בילו א'

תרבות למבוגרים
חווית הארץ – טיול
עבדת־ "העיר" הנבטית

בהדרכת :שוקי שגב – מורה דרך מוסמך
שבת15.6.19 ,
יציאה בשעה 7:30
ממשרדי המועצה | חזרה משוערת ב־ 18:00
 ₪ 80לאדם (כניסות לאתרים בתשלום
נפרד) יש להצטייד בנעלי הליכה ,כיסוי
ראש ,מים ומזון לכל היום
נבקר באחת מ"ערי" הנבטים המעניינות
החשובות והמרשימות ביותר בארץ ישראל,
נכיר את סיפורו של עם קטן שהפך

שלושת האחים לבית ארצי בשיחה משפ־
חתית עם פסנתר וגיטרה ,על יצירה כבית,
על הקשר בין מילים ומוסיקה ,על ספרים,
שירים ומה שביניהם.

יורם טהרלב
חמישי 20:30 6.6.19 ,מועדון בית
היובל במושב סתריה כניסה| ₪ 40 :
אזרח ותיק וחיילים  | ₪ 36רכישת כרטיסים
באתר המועצה

אור בין האוקיינוסים

20:00

אשכול

שלישי 11.6.19
הפיס כניסה חופשית
מלודרמה תקופתית של דרק סיאנפרנס
(בלו ולנטיין ,המקום בתוך היער) ,הממוקמת
בתחילת המאה העשרים .זוג מוצא תינוק
הנשטף אל חוף הים ומחליט לגדלו.
העניינים מסתבכים כאשר אימו הביולוגית
נכנסת לתמונה .קאסט נהדר המורכב
ממייקל פסבינדר (בושה ,סטיב ג'ובס) ,אלי־
סיה ויקנדר (הנערה הדנית ,אקס מכינה)
ורייצ'ל וייז (הלובסטר) .מבוסס על רב המכר
של מ.ל .סטדמן.

הצגה למבוגרים
עבדאללה שוורץ

מופע תוסס מלא חן ,הומור וחכמה מלווה
בסיפורים מצחיקים ומרגשים על :חברות,
אהבה ,היסטוריה נישואין ,הפוליטיקה ועל
מה לא ....מפי יורם טהרלב ,המוכר לכו־
לנו כפזמונאי ואמן המופיע  25שנה ברחבי
הארץ.
במופע – יורם טהרלב מסכם את  68שנות
המדינה ,מתחילתה ועד היום .מלווה בעופר
כץ ,ויחד משלימים פסיפס נהדר של החוויה
הישראלית ,שנוגע בכולנו.

ערב ספרות מוסיקלי
הכל נשאר במשפחה

שירי ארצי סופרת ומבקרת ספרות תסריטאית
ופזמונאית ,בן ארצי זמר פזמונאי ומלחין
ישראלי ויונתן ארצי זמר ,מלחין ויוצר ישראלי
חמישי 20:30 20.6.19 ,מועדון בית הת�ר
בות בכפר בילו ב' כניסה | ₪ 30 :אזרח ותיק
וחיילים  | ₪ 20רכישת כרטיסים באתר המועצה

קומדיה ישראלית חדשה מאת רמי ורד
משתתפים :אבי קושניר ,ענת וקסמן,
אפרת בוימולד ,עודאל חיון ועוד
שלישי 16.7.19 ,שלישי | נצא באוטובוס
הלוך חזור ממשרדי המועצה בשעה19:00 :
בבית החייל תל אביב כרטיס כניסה +
נסיעה  | ₪ 100 :לאזרח ותיק  | ₪ 90בת�ש
לום מראש | מספר המקומות מוגבל | כל
הקודם זוכה

קומדיה סופר־אקטואלית .ערב נישואיה של
לאה שוורץ לבחיר ליבה ,אריאל ,ההתנ־
חלות הקטנה שבשומרון ,שבה הם גרים,
גועשת ורוגשת .אפילו הוריה של לאה,
ציקי ותרצה ,מוכנים לדחות את משבר
היחסים ביניהם עד אחרי החתונה ,למען
אהבתה של בתם.
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 70שנה למועצה האזורית גזר

בתי הספר של
החופש הגדול
שנה"ל תשע"ט

יום ב'  - 1.7.19יום א' 21.7.19

בבתי הספר בימים א'-ה' 13:00 - 08:00

המועצה פועלת בנמרצות להפעלת תכנית בתי הספר של החופש הגדול .התוכנית מיועדת לתלמידי
כיתות א'-ג' ותפעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי ,החל מיום ב' ,ה־ 1.7.19ועד יום
א' ,ה־ .21.7.19הפעילות תתקיים בבתי הספר בימים א'-ה' בין השעות  08:00 -ועד  .13:00הצוות
החינוכי אשר יפעיל את התוכנית יכלול אנשי הוראה ,מדריכים וסטודנטים מתנדבים מטעם המועצה.
במהלך התוכנית יתקיימו פעילויות תרבות ,למידה והעשרה ,פעילויות חברתיות וערכיות וכן פעילות
שיא לכלל התלמידים:
פעילות משותפת הורים-תלמידים תתקיים בביה"ס בשבוע האחרון לקייטנה  -פרטים ימסרו בהמשך.
אנו מאחלות לכם פעילות מהנה ומעשירה
שירי עופר
מנהלת מחלקת בתי הספר

שלי קרן
מנהלת אגף החינוך

בכל יום התלמידים יקבלו ארוחה קלה הכוללת כריך בתוספת ירק
עלות הפעילות  ₪ 450לכל תלמיד .ניתן לפרוס את התשלום בכרטיס אשראי לשני תשלומים בלבד
קיום הפעילות מותנה ברישום מספר מינימלי של תלמידים
לאחר הרישום לא יתקבל החזר כספי בגין ביטולי רישום/אי השתתפות/היעדרות
המועצה תסיע את הילדים מהיישובים לבתי הספר וחזרה בסיום הפעילות
הרישום יתבצע באתר האינטרנט של המועצה ובאתרי האינטרנט של בתי הספר במועצה
ההרשמה תתבצע מתאריך  20.5.19ועד לתאריך  , 20.6.19לא ניתן יהיה לבצע הרשמה לאחר מועד זה
לשאלות ניתן לפנות לדניאלה גרין ,הרכזת היישובית054-5818971 ,
וכן באמצעות מזכירות בית הספר

