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באתר המועצה
בטלפון 08-9274001
בוואטסאפ 052-3319900

מנהלת פרסום :מיכל דוקטורי
טלפון050-5456074 :
אי-מיילdar170504@gmail.com :
צלם המערכת :רונן חורש
גרפיקה :עדי בשארי DDstudio -
דפוס :רבגון
המועצה האזורית גזר
מו"ל :המוע
טל | 08-9274020 :פקס08-9274022 :

ראשת המועצה רותם ידלין ,ראש עיריית
רמלה מיכאל וידל ,וראש מועצה אזורית חבל
מודיעין שמעון סוסן בטקס השקת טרמינל 6
צילום :גיא להב

מוקד המועצה התחדש.
לשירותכם!
מוקד המועצה שודרג ומעכשיו יקבלו את הפניות
שלכם נציגות ונציגי שירות,
שעובדים ועובדות במועצה ,ובאמת מכירים אתכם.

חדש! וואטסאפ גזר
פתיחת קריאות דיגיטליות באתר המועצה
או בוואטסאפ  24שעות ביממה!

שימרו את המספר 052-3319900 -
או היכנסו למרחב האישי שלכם באתר
המועצה לביצוע פעולות דיגיטליות
המוקד פעיל  24שעות ביממה | מענה טלפוני ודיגטלי בין השעות 17:00-07:00
מענה דיגיטלי ו/או מענה אנושי לנושאים דחופים בין השעות  07:00-17:00למחרת
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דבר ראשת המועצה
תושבות ותושבים יקרים,

רגע לפני שנצלול לגיליון המרתק
של גזרי מידע שלפניכם ,לקרוא
ולהעמיק במתרחש במועצה ,אני
רוצה לשתף אתכם בשני אירועים
מרגשים שהשתתפתי בהם בתקופה
האחרונה .שני אירועים שמסמלים
עבורי את החיבור המיוחד שיש לנו
כאן בגזר ,החיבור לאדמה ,ולנופי
הארץ בה בחרנו כולנו להקים את
הבית שלנו.
הראשון  -מרוץ הבוז'ולה הבינלאומי
השלישי בגזר ,והשני  -מעמד זכר
למצוות הקהל שנערך בקריית
החינוך שעלבים .שני אירועים כל
כך שונים ,אבל כל כך דומים בחיבור
לאדמה .באירוע זכר למצוות הקהל
בשעלבים במעמד הרב הראשי
לישראל ,הגאון הרב דוד לאו ,חגגנו
את סיום שנת השמיטה וחרשנו
יחד את התלם הראשון בשדות
הקיבוץ בטקס מסורתי שמציין
העם היהודי כבר אלפי שנים.
שבוע לאחר מכן ,אירחנו בשדות

הכרמים של קיבוץ חולדה את מרוץ
הבוז'ולה הבינלאומי אליו הגיעו
כ 4,000-רצים מכל הארץ ומשלחת
מצרפת ,כדי להכיר דרך הרגליים
את המרחב הכפרי של גזר ,הנופים,
האנשים והיקבים המופלאים
שלנו במרוץ צבעוני ושמח ,מלא
תחפושות ויין .יחד עם שר התיירות
יואל רזבוזוב הזנקנו את הרצים,
ואנחנו מזניקים את פיתוח התיירות
במועצה .שני אירועים ,במרחק
של אלפי שנים מחברים יחד את
הסיפור הייחודי של גזר .סיפור
של חיבור בין האדמה לקהילה ,בין
המסורתי לחדש ,בין הטבע לאדם.
ההשקעה בפיתוח גזר באה לידי
ביטוי בהתקדמות של טרמינל .6
בשיתוף פעולה מצוין עם רמלה
וחבל מודיעין אושרה תכנית הבינוי
של מרחב העסקים ,תעסוקה
תרבות ופנאי הגדול ביותר
במרכז הארץ .אחרי  20שנה יוצא
לדרך אזור תעסוקה מתקדם ,עם
הפנים למחר ,בשילוב חדשנות
וטכנולוגיות ,שיהפכו אותו למרחב
חדשני ועדכני במרכז הארץ .החודש
השקנו אותו ובקרוב נצא לשיווק.
פרויקט נוסף שנחנך לאחרונה יחד
עם שרת הפנים איילת שקד הוא
מרכז הפעלה רשותי לניהול מצבי
חירום במועצה .בביקור של השרה
שקד היא הכריזה על קידום שכונה

נוספת ביישוב נוף איילון ,לצד
מהלך גדול של אפשרות להרחבת
כלל היישובים במרחב הכפרי,
מהלך שאנחנו מקדמים כבר שנה
עם השרה ומבשיל.
לצד אלו אנו ממשיכים בחזון
הסביבתי שלנו ,ומרחיבים את
פרויקט הכלים הרב-פעמיים.
גני ילדים נוספים נכנסו השנה
לפרויקט ולצידם מקדמת המועצה
מהלכים נוספים במעבר לרב פעמי
בבתי הספר ,ארועי תרבות וכמובן
בבניין המועצה .הזדמנות מצוינת
לברך את תיכון הרצוג ,שנבחר על-
ידי משרד החינוך כמצטיין בתחום
הערכי ,החברתי והלימודי.
ורגע לפני שתצללו לדפי העיתון
בקשה קטנה לי אליכן ,כן  -אליכן.
נשות גזר .עם סיומו של חודש
המודעות לסרטן השד אני רוצה
להזכיר לכל אחת ואחת מתושבות
המועצה לעצור את כל העיסוקים
וללכת להיבדק .זה מציל חיים.
איזה יופי שהחורף מגיע – אל
תשכחו לפתוח את כל המרזבים
ולהסדיר את כל הנדרש בהסדרה
לפני הגשמים.

שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
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הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו הגיע להשתתף במעמד
זכר למצוות הקהל שנערך בקיבוץ שעלבים

לאחר חג הסוכות הגיע הרב הראשי
לישראל הגאון הרב דוד לאו
להשתתף בארוע "מעמד הקהל'
שנערך אחת ל 7 -שנים בחג הסוכות
מיד בסיום שנת השמיטה .מעמד
הקהל המופיע בחומש דברים ,ובו
מצווים העם להתכנס עם סיומה של
שנת השמיטה ,ולהתאסף למעמד
שבמהותו הוא הצהרת מחויבת
מחודשת של העם לאלוקיו לארצו,
לתורתו ולזהותו הלאומית המיוחדת.
מאות ילדים ממוסדות החינוך
שלהבת בנים שלהבת בנות ותלמוד
תורה דביר יחד עם הוריהם לקחו
חלק במעמד המיוחד בנוכחות צוותי
החינוך ורבני היישובים שביקשו
לקיים זכר למעמד המיוחד הזה.
במעמד בו השתתפה גם ראשת
המועצה רותם ידלין ,זכו המשתתפים
להיות עדים לחריש הראשון בשדות

היישוב שעלבים אחרי שנה
שלמה של השבתה ופרידה
מהקרקע.
הרב הראשי שיתף את הנוכחים
כי כשעלה לכאן לפני כ70-
שנה גרעין שלהבת ,שהיום הוא
הישוב שעלבים ,היה מגיע אביו
הרב הראשי הקודם ,הגאון הרב
ישראל מאיר לאו ,בחופשת הקיץ
לעזור בעבודות הקמת הקיבוץ.
הרב הראשי הגר״ד לאו הודה
לנוכחים על הארוע המרגש ואמר:
"כל מי שלוקח חלק במעמד המיוחד
הזה ,כמו זה שמתרחש כאן היום
מרגיש קרוב יותר לעם ישראל ,לארץ
ישראל ותורת ישראל .אנו מודים
לבורא עולם על הארץ הטובה שלנו
ומייחלים לפריחה ושגשוג מאדמות
הארץ כעת עם סיום שנת השמיטה"
ראשת המועצה ,רותם ידלין,
שהוזמנה לשאת דברים בארוע
אמרה" :חג הסוכות הוא חג האסיף.
לא רק את המעשים אוספים ,ולא רק
את התוצרת החקלאית ,אלא גם את
העם .בתקופה זו שהבחירות בפתח
שאנו מתמקדים בהבדלים ,בשוני
ובעל מה שמפריד בינינו  -נכון להציע

שני רעיונות ,ברוח החג ,שכדאי לנו
כעם להיאסף סביבם :הסולידריות
והערבות ההדדית והאופטימיות,
האמונה ,השמחה והתקווה שהן
רוח החג .מברכת את כולנו בתום
שנת השמיטה לשנה פוריה וגשומה,
שנה של צמיחה ,פריחה והתחדשות
לכולם".
הרב מוטי סימפסון ,מנהל שלהבת
בנים אמר" :זכינו היום ,בעזרת ה',
לקיים ארוע שהשאיר בנו  -בילדים
ובצוותים ,חותם של אהבת ארץ
ישראל ,עם ישראל ותורת ישראל.
זכינו לחגוג באחדות ואהבת חינם
בשילוב כוחות ועבודה של כמה
מוסדות ,וזה נתן את האור הגדול של
עם ישראל ביופיו .אין ספק שהרוח
הגדולה שנשאה אותנו היום מעלה,
תפעם בילדים עוד הרבה שנים".
תודה למנהלי בתי הספר  -הרב
מוטי סימפסון ,המנהלת שולי דונר,
הרב מיכאל בן יאיר ולמשה כהן,
מנהל מחלקת תרבות יהודית ,על
האירוע המיוחד ,פרי שיתוף פעולה
של מחלקת בתי ספר ואגף קהילה,
בתמיכת האגף לתרבות יהודית
במשרד החינוך.
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ביקור שרת הפנים איילת שקד וחנוכת מרכז ההפעלה

שרת הפנים איילת שקד ומנכ"ל
משרד הפנים יאיר הירש ,הגיעו
באמצע חודש אוקטובר לביקור
במועצה האזורית גזר במסגרתו
חנכו את מרכז ההפעלה הרשותי
לניהול מצבי חירום שהוקם
במועצה בתמיכת משרד הפנים
על מנת לשפר את המענה הניתן
לתושבים בשעת חירום .המרכז
מאפשר לגורמים הממונים על
ניהול מערך החירום ביניהם:
משרד הפנים ,פיקוד העורף ורשות
החירום הלאומית לפעול יחד
בצורה מיטבית כדי לספק בטחון
לתושבים בשעת חירום .המרכז
החל לפעול ונתן שירותים כבר

במבצע "עלות השחר".
לאחר מכן המשיכה השרה
שקד לביקור ביישוב נוף
איילון ,והכריזה על קידום
ביישוב,
נוספת
שכונה
שתאפשר את הגדלתו
ואת קליטת זוגות צעירים
ביישוב
הדתי
מהמגזר
המתרחב.
במהלך הביקור קיבלו השרה

ומנכ"ל המשרד סקירה בשטח
מראשת המועצה רותם ידלין,
שהציגה את הצורך באיזון תכנוני
שיאפשר שמירה על מרחב כפרי
במרכז הארץ מהתרחבות הערים
בסביבה ,לטובת תושבי המדינה
כולה .השרה שקד בירכה את
המועצה על השגת הסכם בין
המועצה האזורית גזר למינהל
מקרקעי ישראל ,שאפשר את
קידומה של תמ"ל קריית עקרון,
והרחבת המושבים כפר ביל"ו וגני
יוחנן שיתאפשר הודות למעורבות
של מינהל התכנון.
ראשת המועצה האזורית גזר,
רותם ידלין ,הודתה לשרה שקד על
תקופתה הפורייה במשרד הפנים,
במסגרתה קודמו מספר פתרונות
מרחביים בין הרשויות המקומיות
השכנות – בתמיכה ועידוד של
השרה וצוותה; על האוזן הקשבת
ועזרה משמעותית בקידום המרחב
הכפרי בכלל ,ופתרונות דיור
לצעירים בפרט; ועל ההשקעה
בחיזוק הרשויות המקומיות ,בדגש
מיוחד על תחום הניהול בחירום.
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הכלבים בגזר עולים לאונליין

כבר זמן מה שבמועצה האזורית
גזר מתרחשת מהפיכה דיגיטלית
מרחיקת לכת .במטרה לשפר את
השירות והשקיפות לתושבים,
לקחה המועצה על עצמה להפוך
את השירותים לתושב לדיגיטליים
יותר ,לנוחים ולנגישים יותר .במהלך
נרחב ומתמשך ,לו שותפות כל
מחלקות המועצה ,הונגשו דיגיטלית
שירותים כמו תשלומי ארנונה,

הזמנות לאירועים ,רישום לחוגים
ואפילו בקשת היתרים – והיד עוד
נטויה.
ועכשיו הגיע תורם של הכלבים!
מחלקת הווטרינריה מתחדשת
בשירותים דיגיטליים שמקלים
מאוד על בעלי כלבים במגוון
פעולות נחוצות .מה למשל? כעת
ניתן לשלם את תשלומי אגרת חיסון
כלבת אונליין דרך אתר המועצה,

כניסה בריאה לכיתה א'
מתוך ההבנה כי הרגלי תזונה נכונה
נבנים כבר בגיל הצעיר ,מוביל אגף
מוביל אגף הרווחה והשירותים
חברתיים – יח' קידום בריאות
בשיתוף פעולה עם אגף החינוך
 מחלקת בתי הספר ,פעילותהסברה כבר בימים הראשונים של
בית הספר .כל תלמידי ותלמידות
כיתות א' קיבלו השנה מעטפת
בריאותית מיוחדת :קופסת אוכל
מחולקת ל  3 -לשימוש רב פעמי

בה ניתן לשים כריך ,פרי
וירק; מגנט ובו לוח שבועי
עליו ניתן לרשום מראש
מה מכינים לאכול לאורך
כל השבוע ,בצירוף רעיונות
וטיפים להכנת כריכים
בריאים וטעימים; שיחה עם
דיאטנית על חשיבות ארוחת
הבוקר והכנת כריך בריא.
שתהיה לכולם שנת לימודים
טובה והכי חשוב בריאה.

לזמן תורים לחיסונים באתר ,לבצע
העברת בעלות על כלב אונליין,
ולהגיש אונליין בקשה לפטור
מאגרה מוגדלת לכלבים טהורי גזע.
על מנת לפשט ולייעל את השירות
לתושבי המועצה בכל הקשור
לבירוקרטייה הכרוכה בגידול כלב,
בוצע מעבר של מחלקת הווטרינריה
לתכנת דוקטורט  -תוכנה חדשה
שתורמות רבות לייעול השרות
והמידע לתושבים בכל הנוגע
לשירותי הווטרינריה.
וטרינר המועצה ,ד"ר כרמי
הרשקוביץ ,התייחס למהלך ,והדגיש
כי הוא נעשה כולו מתוך הסתכלות
על טובת התושבים ,במטרה לתת
שירות כמה שיותר יעיל ונוח.
"המועצה רואה לנגד עיניה את
נוחות התושבים ומשקיעה מאמצים
רבים להנגיש את שירותי המחלקה
הווטרינרית באופן דיגיטלי קל
ונוח" ,אמר.
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נעים להכיר :אהרונה לוי – מנהלת חדשה למחלקת פרט וחינוך מיוחד

אהרונה לוי ,מי שהקימה וניהלה
במשך  14שנה את בית הספר לחינוך
המיוחד  -בית אקשטיין ביד רמב"ם,
נבחרה למנהלת מחלקת פרט וחינוך
מיוחד באגף החינוך במועצה .אהרונה
תחליף בתפקידה את עדינה פלצ'ר
שפרשה לגמלאות .אהרונה לוי ,אם
ל 2-בנות ,בעלת תואר ראשון ותעודת
הוראה בחינוך מיוחד ומוסיקה
מאוניברסיטת ת"א ,ותואר שני במנהל
חינוך מאוניברסיטת בר אילן .בוגרת

תכנית מפרש לקידום יזמות חינוכית
במסגרתה הפכה את בית אקשטיין
לתיכון לאומנויות .כמו כן בוגרת לימודי
ייעוץ ארגוני בתכנית תפנית להכשרת
מנהלים באוניברסיטה הפתוחה.
אהרונה" :אני מתרגשת להצטרף
למועצה אזורית גזר שליוותה אותי
בתפקיד המשמעותי בחיי כמנהלת
בית אקשטיין ,בית ספר לחינוך מיוחד
לתלמידים המתמודדים עם קשיים
נפשיים .ב 2006הקמתי את בית הספר
בקיבוץ נצר סרני עם קומץ תלמידים
בגילאים  6-21שחוו משברי חיים
והזדקקו למרחב מכיל ומקצועי שילווה
אותם בהתמודדות עם המשבר תוך
דגש על הכלה אהבה ואמונה ביכולתם
להתמודד ולהשתלב בקהילה .במהלך
השנים תמכנו באופן ייחודי במאות
תלמידים .שילבנו למידה אקדמית
ואפשרות לבגרות מלאה לצד כישורי
חיים ורווחה רגשית .לאור ההצלחה
עברנו למושב יד רמב"ם ובהמשך

פיצלנו את בית הספר ל 3-בתי ספר
לחינוך מיוחד על פי רצף גילאי )יסודי,
חטיבה ותיכון( שממוקמים כולם
במועצה האזורית גזר .שמנו במרכז את
הקשר הבין אישי בין הצוות התלמידים
וההורים וזאת מתוך התפיסה כי
הדיאלוג הוא שמאפשר צמיחה
והתפתחות של כל אחד מהשותפים
בחיי התלמיד .אני מגיעה לתפקיד עם
הידע והנסיון המקצועי אותו רכשתי
במהלך השנים בלימודיי ובתפקידיי
החינוכיים .כולי תקווה שאוכל ליישם
בתפקיד החדש את תפיסתי החינוכית
להיות מחוברת לשטח כל הזמן ועם
זאת להיות מספיק רחוקה על מנת
להביט אל האופק הרחוק .אני בטוחה
שיחד עם שותפיי לתפקיד ועם ההורים
נמצא את הדרך הטובה ביותר לצעוד
קדימה".
אנו מאחלים לאהרונה הצלחה רבה
בתפקיד החדש ומודים מעומק הלב
לעדינה פליצ'ר.

ממשיכים במהפכת המעבר לשימוש ברב פעמי
תהליך המעבר ל"אפס פסולת
להטמנה" תפס תאוצה בשנתיים
האחרונות ומתקיים במחלקות
המועצה השונות ,בבתי הספר,
בגני הילדים ובקהילות היישובים.
היום כולנו כבר יודעים שכלים חד
פעמיים מזיקים לסביבה ,מייצרים
הרבה פסולת מיותרת ,ומזיקים
לבריאות – חלקיקי מיקרו
פלסטיק הנמצאים בכלים החד
פעמיים זולגים למזון ונכנסים
אלינו לגוף.
גני הילדים של המועצה עברו
להשתמש בכלים רב פעמיים.

בשנה שעברה המועצה התקינה
מדיחי כלים ב  15גנים .השנה,
המשרד להגנת הסביבה והמועצה
רכשו מדיחים עבור  14גנים
נוספים .בנוסף ,גני ילדים קיבלו
ערכות כלים איכותיות ממלמין -
צלחות ,כוסות ,סכו"ם וקנקנים.
צוותי הגן קיבלו בנוסף לציוד גם
הכשרה חינוכית בהתאם .חלק
מבתי הספר אף הם קבלו ערכות
כלים רב פעמיות לאירועים
קהילתיים ,מסיבות בחגים ועוד.
מעבר לנעשה בגני הילדים
המועצה מקדמת מהלכים נוספים

במעבר לרב פעמי :בתי הספר
של המועצה זכו לקבל ערכות
כלים מלאות המתאימות לשימוש
בחדר מורים ,טיולים ,אסיפות
הורים ,אירועי תרבות ועוד .אגף
קהילה עובר לשימוש ברב פעמי
באירועים קהילתיים )כמו שוק
האיכרים בחוויה בכרם( ,בבניין
המועצה עברנו לרב פעמי כולל
אירוח וישיבות קטנות וגדולות.
ביישובי המועצה חולקו  9ערכות
לכלים רב פעמיים המותאמות
לאירועים פרטיים עבור תושבי
ותושבות המועצה.
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תיכון הרצוג נבחר מצטיין משרד החינוך בתחום הערכי ,החברתי
והלימודי
משרד החינוך פרסם עם תחילת
שנת הלימודים את רשימת
מוסדות החינוך העל-יסודיים
שזכו במדדים הטובים ביותר
בתחומים שונים ,בהם שיעור
הגיוס לצה"ל או לשירות לאומי;
מניעת נשירת תלמידים; קליטת
תלמידי חינוך מיוחד; אחוזי
הצטיינות במבחני הבגרות ועוד.
רותם ידלין ,ראשת המועצה,
בירכה את צוותי ההוראה בתיכון
הרצוג ואמרה :״גאה בכם על

העשייה החינוכית פורצת הדרך
שלכם ,ועל כך שרואים אותה
בכל הממדים שנמדדו  -עשייה
חינוכית ,הקניית ערכים ,חיזוק
ושיפור
לקהילה,
השייכות
ההישגים החברתיים והלימודיים.
תודה על דרך ארוכה ,השקעה
יוצאת דופן ,מסירות ואמונה,
תעוזה ,חדשנות ויוזמה .ובעיקר
 על כך שאתם נוטעים בכלתלמיד ותלמידה את האמונה כי
יש בהם את היכולת ,המסוגלות

והכישורים לפרוץ קדימה.״
ברכות למנהל בית הספר איציק
שחר ,למנהלות הבתים אורטל
קשת וסימי בן חמו ,למחנכים,
למורים המקצועיים ,וכמובן -
לתלמידים ולתלמידות היקרים
על ההשקעה לאורך כל השנים,
תוך התמודדות בנגיף הקורונה.
תודה לרשת ברנקו וייס על
השותפות לאורך כל הדרך.
ההשקעה של כולכם ניכרת
ומעוררת בנו גאווה גדולה!

חודש המודעות למאבק בסרטן
לרגל חודש המודעות
לסרטן השד ,גם
השנה הואר בניין
המועצה בצבע ורוד,
כדי להזכיר לכל
אחת ואחת מתושבות
המועצה לעצור את
כל העיסוקים וללכת

מבצע פינוי רכבים נטושים
אגף המרחב הכפרי ממשיך
במבצע פינוי רכבים נטושים
מרחבי המועצה .השלב הראשון
של המבצע כולל שיחות טלפון עם
בעלי הרכבים ,מכתבים ומדבקות
אזהרה ,ובמהלכו כבר פונו רכבים

עצמאית על ידי בעלי
הרכבים.
השלב השני של
המבצע יכלול הטלת
קנסות וגרירת הרכב
על חשבון בעל הרכב.

להיבדק .בנוסף אירחה המועצה
את יאנה דרום ,שסיפרה את סיפור
המאבק האישי שלה תוך שימת
דגש על הגדלת שמחת החיים גם
ברגעים מאתגרים.
בפסטיבל הבוז'ולה קיבלו כל
הרצות והרצים בערכת הריצה סט
מדבקות תזכורת ללכת ולהיבדק.

| נובמבר  | 2022גזרי מידע 9

גני יוחנן  -פיתוח רחוב הרקפת

בית חשמונאי  -החלפת דשא
סינטטי בגן ציבורי

משמר איילון  -האטה ובטיחות
התנועה ברחוב האלה

ישרש  -פיתוח סביבת מועדון הנוער

פתחיה  -רחוב האלון

חולדה -הקמת פחים מוטמנים

גזר  -שבילים וחניות במרכז הקיבוץ
נצר סרני  -הקמת גן משחקים במרכז הקיבוץ
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להתנסות במדע וחקר מהגיל הרך :המרכז המדעי לגני הילדים בגזר נפתח
מה שהתחיל כחלום של שתי נשות חינוך לפני כמה שנים הופך למציאות ממש בימים אלה ,כשילדי הגנים
במועצה האזורית גזר יזכו להתנסות בחינוך מדעי מותאם ליכולותיהם בסביבה חדשנית
במסגרת ביקור מקצועי נחשפו רחלי
אנוך ,מנהלת הגנים במועצה ותמי
רוזנבאום ,מפקחת גני הילדים של משרד
החינוך ,למרכז חינוכי טכנולוגי מותאם
לילדי הגנים ,שמטרתו להעשיר את
היכולות של הילדים באמצעות למידה
מדעית טכנולוגית ,ולעורר אצלם חשיבה
מדעית .במשך תקופה חלמו השתיים
להביא את היוזמה החדשנית של גן
שהוא מרכז מדעי לגזר" .במשך תקופה
די משמעותית עבדנו יחד כדי להבין
אותו ולגבש אותו בצורה שתתאים לגזר.
יצאנו לביקורים בשורת מרכזים כאלה
ודיברנו עם אנשי ונשות מקצוע שהתמחו
בתחום הזה כדי להכיר את הנושא בצורה
טובה .במשך שנה וחצי עשינו חקירה
אינטנסיבית של מה פירוש גן מדעי ,איך
הוא עובד ומה התועלות שהוא יכול לתת
לתלמידים" ,מספרת רחלי.
בימים אלו עושה המרכז המדעי  -גני
בגזר את צעדיו הראשונים .הגן ,שישמש
את כל ילדי גני החובה של המועצה,

מצויד בציוד מדעי כמו טלסקופים,
אביזרים המעודדים חקר וניסוי,
משחקים וספרים מדעיים ,ועוד" .המרכז
המדעי בגזר ישמש דוגמה לחינוך מיטבי
לחדשנות ועשייה פורצת דרך בתחומים
מגוונים ועתירי פוטנציאל ועניין ",אומרת
רחלי" ,במרכז ,הילדים יוכלו להתנסות
באופן ישיר ,כמובן שבצורה מותאמת
לגילם ,בחקר מדעי וטכנולוגי ,במשולב
עם למידה שאינה קיימת בתכני גן
הילדים הסטנדרטי .המטרה היא להטמיע
תוכניות מדעים וטכנולוגיה בגיל
הרך ,וגם לגננות ,וכמובן לעשות הכל
בצורה חווייתית :לתת לילדים להרגיש
ולהתנסות במו ידיהם איך עושים ניסוי,
או איך מגלים דבר חדש".
ומי יזכו לחוות את הגן המדעי? "כרגע
במסגרת הגן המדעי יגיעו כל גני
החובה בגזר באמצעות הסעות מספר
פעמים בשנה לביקורים בגן המדעי,
ובנוסף שירי ,הגננת של הגן המדעי,
תגיע לגנים שלהם מספר פעמים ,כדי

להעשיר בתוכן נוסף בסביבה הרגילה
והמוכרת של הילדים" ,אומרת רחלי.
"שירי הגננת הכינה תוכנית לימודים
לשנה כולה ,שכוללת את כל התכנים
שהילדים ייחשפו אליהם ,במטרה להפוך
את הלמידה המדעית-טכנולוגית לתהליך
שמעשיר את סל היכולות של הילדים
ופותח בפניהם אופקים חדשים של
עניין וסקרנות ,ואולי אפילו התחלה של
יכולות וחשיבה מדעית" ,מוסיפה רחלי.
"אנחנו מקווים ,כמובן ,שההורים ישתפו
פעולה עם המגמה החדשה ,ויסייעו
לילדים במטלות וברכישת המיומנויות,
כמו למשל בניסויים ובמטלות שהילדים
יתבקשו לעשות בבית ,כמובן בצורה
בטוחה ומותאמת גיל".
את התחושות שלה לגבי הגשמת החלום
ותחילת הפעילות בגן המדעי של גזר,
רחלי מסכמת כך" :אני שמחה מאוד
שהגן מתחיל לפעול עכשיו ,אחרי כל כך
הרבה עבודה וחשיבה ומצפה כבר לראות
את המדענים הצעירים בפעולה".

משתלמים בטבע בחינוך יער

חינוך היער במועצה האזורית גזר הוא
בין גולות הכותרת הנוצצות של החינוך
המתקדם ,שאנחנו גאים בו כל כך במועצה.
רגע לפני צלילה מחודשת לתוך שגרת
הלימודים ,לקחנו את הזמן כדי להתמלא
ולדייק את החוויה שאיתה ניכנס לחינוך
היער.

צוותי החינוך השתתפו בסדנאות
ובהכשרות ביער עם רון מלצר מייסד
הגישה החינוכית בישראל ויואב כהן,
מנחה מטעם ארגון גני יער ,לאחריהם יזכו
הצוותים בליווי אישי לאורך כל השנה.
השהות ביערות ,בחורשות ובשטחים
הפתוחים של המועצה סביב בתי הספר,
מחברת למה שנמצא בבסיס של חינוך
היער  -לימוד תוך כדי הקשבה ,והזדמנות
להתמלא ולדייק את המקום שלנו כצוות
חינוכי בבית הספר .כפי שניסחה זאת
אחת המשתתפות" :כשאני בטבע המרחב
משפיע עלי .המרחב הטבעי מאפשר לי את

הנשימה הזאת ,ואז אני מחנכת טובה יותר".
המורים והמורות מתנסות בתחושת החיבור
לטבע ,נחשפו לעוד כלים חינוכיים והעמיקו
ההיכרות עם גישת חינוך יער ,אותה ייפגשו
גם התלמידים והתלמידות ובעזרתה יחוו
את הרגעים שבהם מתפתחות תובנות,
נוצרים רעיונות ,ונולדת יצירה.
החלום שלנו הוא שהילדים והילדות שלנו
ירגישו בבית  -בטבע ,בסביבה ובעולם.
זו ההזדמנות שלנו לומר תודה ליחידה
הסביבתית ,לאגף חינוך ,למנהלי ומנהלות
בתי הספר ובעיקר למורות ומורי חינוך
היער בבתי הספר היסודיים שלנו.
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הצהרונים בבתי הספר של גזר בצמיחה!
יותר מסגרות ,יותר שעות ,יותר אנשי צוות :מספר שיא של קבוצות צהרון פועל השנה בבתי הספר במועצה
האזורית גזר ,וכך ניתן ליותר ילדים ומשפחות מענה איכותי לשעות שלאחר בית הספר בכיתות הנמוכות

בשנתיים האחרונות הוקם מערך צהרונים
בבתי הספר בגזר ,המיועד לתלמידות
ותלמידי הכיתות הנמוכות .השנה נפתח
מספר שיא של קבוצות צהרון במועצה,
כשלא פחות משמונה קבוצות פועלות
בשישה בתי ספר :צהרון משותף לבתי
הספר 'שדות איילון' ו'דרור' ,בו נפתחו שתי

קבוצות ,צהרון משותף עם לבתי הספר
'שלהבת בנים' ו'שלהבת בנות' בו נפתחה
קבוצה אחת ,שתי קבוצות נפתחו בבית
ספר 'עתידים' ,וקבוצה אחת בכל אחד
מבתי הספר 'שחקים'' ,גוונים' ו'מעיין'.
הצהרונים ,שפועלים בהתאם למתווה
תוכנית 'ניצנים' של משרד החינוך ,מופעלים
על ידי חברת 'בית לגדול בו' בשיתוף
מחלקת בתי הספר במועצה ובשיתוף
הנהלות בתי הספר וצוותי התחזוקה
והניקיון .הפעילות בצהרון כוללת תכנים
חינוכיים מגוונים ,חוגים ,ארוחת צהריים
חמה ,פעילות פנים וחוץ ,זמן להכנת שעורי
בית וזמן משחק .הילדים נהנים מליווי
והשגחה של צוות אכפתי ומסור ,מלא
במוטיבציה להשקיע ,להתמקצע ולהשתפר.

רונית חזן ,מנהלת מחלקת בתי ספר
במועצה ,מספרת על מאמץ מרוכז שנעשה
כדי להבטיח את הצלחתם של הצהרונים
בבתי הספר אצלנו" :השנה עשינו קפיצת
מדרגה משמעותית בפעילות ,עם כיתות
צהרון חדשות שנפתחו והוספת משאבי
כוח אדם מעבר לתקצוב משרד החינוך .כמו
בכל מיזם חדש ומשמעותי ישנה עקומת
למידה גם עבורנו ,ואנחנו במועצה עושים
את מירב המאמצים ללמוד ,להשתפר,
להעשיר תכנים ,להוסיף ציוד חסר ולהפוך
את הצהרונים להצלחה חינוכית וקהילתית,
כמובן תוך שיתוף והתייעצות עם כל
הגורמים הנוגעים לכך ,ובראשם צוותי בתי
הספר וההורים שסיפקו ומספקים משוב
יקר ערך להצלחת המיזם".

יצאתם לפנסיה? מחפשים התנדבות משמעותית ומהנה?

זה"ב בגן מגייסת מתנדבים חדשים!
אגף הרווחה והשירותים החברתיים ,בשיתוף "באים בטוב" מטעם המשרד לשוויון חברתי ,מזמינים אתכם להתנדב בתכנית "זהב בגן".
במסגרת התכנית ,הבינדורית המתנדבים מובילים פעילויות בגן בנושא זהירות בדרכים ,נהנים מהקשר עם הקהילה ועם הילדים,
ומתכנית העשרה מיוחדת אחת לחודש בה רוכשים ידע וכלים.

לפרטים והצטרפות :גב' שוש אהרון רכזת ומובילת התוכנית

052-6008869
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מלגות לסטודנטים
סטודנטים תושבי מועצה אזורית גזר מוזמנים לתרום לקהילה ולהנות ממגוון מלגות
מלגת מפעל הפיס ופרח

מלגת מעורבות בקהילה

מועצה האזורית גזר בשיתוף מפעל הפיס ופרח
יעניקו  100מלגות לשנת תשפ"ג לסטודנטים תושבי
המועצה אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש
תוך התחייבות לפעילות חונכות בפרח.
גובה המלגה 10,000 :ש”ח
מיקום :הפעילות ההתנדבותית תתקיים ברחבי
המועצה ,וכן מחוצה לה לטובת סטודנטים הלומדים
במוסדות לימוד אקדמיים מרוחקים ,ובכך תתאפשר
התנדבותם בסמוך למקום לימודיהם.
היקף שעות פעילות התנדבותית 120 :שעות חונכות
בפרח ו־ 20שעות התנדבות בקהילה )במהלך שנת
הלימודים האקדמית תשפ"ג .(2022-2023
הרשמה :החל מ  7.9.2022 -באתר פרח
ww.perach.co.il

מועצה האזורית גזר תעניק  100מלגות “מעורבות
בקהילה” לשנת תשפ“ג לסטודנטים תושבי
המועצה ,בתמורה לפעילות התנדבותית קהילתית
חברתית במגוון תחומים ביישובים ובמועצה.
הסטודנטים מוזמנים לפתח ,לקדם ולהוביל עשייה
משמעותית ומספקת.
גובה המלגה 2,500 :ש”ח
מיקום :ביישובי המועצה
היקף שעות פעילות התנדבותית 30 :שעות
)במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג
.(2022-2023
הרשמה :בתאריכים  1-19.12.2022באתר המועצה

מלגת מוקי פרידמן  -חונכות אישית לילדי החינוך המיוחד
משפחת מוקי פרידמן ז”ל מעניקה מלגות לסטודנטים מתחומי מדעי החברה שיתנדבו עם ילדים עם צרכים
מיוחדים .יתרון ללימודי מקצועות טיפוליים.
גובה המלגה 3,000 :ש”ח
כ
ל
מיקום :ביישובי המועצה
הקו
מהרו לדם זוכה.
היקף שעות פעילות התנדבותית 30:שעות חונכות אישית
אין כפל הירשם
ו  5שעות הדרכה וליווי של השירות הפסיכולוגי חינוכי.
מלגות.
הרשמה :בתאריכים  1-19.12.2022באתר המועצה.
לפרטים נוספים :דואלmilga@gezer-region.muni.il :

שנת לימודים מוצלחת
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זו כבר בהחלט מסורת -
חצי מרתון הבוז'ולה התקיים במועצה זו השנה
השלישית  -אירוע ריצה צבעוני ,ללא מדידה וללא
תחרות בו רצים עם תחפושות ,בין יקבים ,ממסיבה
למסיבה.
אלפי רצות ורצים הגיעו בתחפושות מושקעות,
והתחילו לחגוג כבר בקו הזינוק במסיבת חימום.
ראשת המועצה רותם ידלין ושר התיירות ,יואל
רזבוזוב ,הזניקו  4מסלולים :חצי מרתון  21 -ק"מ12 ,
ק"מ  7 ,ק"מ ו 4 -ק"מ.
לפי המסורת הצרפתית ,גם בארץ עברו הרצים דרך
מסלול היקבים ובתחנות הריענון חיכו להם טעימות
ממיטב יינות הארץ ,מסיבות מקומיות מלוות
במוזיקה וכיבוד והאווירה חגיגית מיוחדת במינה.
תודה ליקבים המהממים שלנו שהשתתפו במירוץ -
יקב ברקן ,יקב ברבדו ,יקב אלול ,יקב בן נון ,יקב בזק,
יקב יערה ויקב סגל.
תודה למרתון ישראל ,לעופר פדן ולורד ערוסי;
לנשיא הבוזול׳ה אלן ביואי שהגיע היישר מצרפת
בראש משלחת הצרפתית; למנהל אגף קהילה רותם
אלקובי וצוות אגף קהילה ולכל עובדי המועצה
שהשתתפו בהפקת האירוע  -למחלקת רישוי עסקים,
מחלקת תיירות ,אגף דיגיטל והסברה ,היחידה
הסביבתית; להנהלת ואנשי קיבוץ חולדה על שיתוף
הפעולה; למצפה טל; ולקק"ל.

להתראות בבוז'ולה !2023
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הבז'ולה במועצה אזורית גזר!
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טרמינל 6

המרחב של העתיד במרכז הארץ יוצא לדרך

רגע לפני ראש השנה ,התקיים אירוע
ההשקה המרגש של טרמינל  ,6שמו
החדש ,הצעיר והאנרגטי של אזור
התעסוקה רג"מ ,יחד עם יזמים ,אנשי
עסקים ותושבים .אולם היכל התרבות
ברמלה התמלא בשותפים שחלמו
ורקמו יחד את העתיד המשותף
באזור ,ושמעו על הפוטנציאל האדיר
של המרחב החדש להקפיץ קדימה
את האזור כולו.
טרמינל  6הוא תוצר של שיתוף
פעולה עמוק בין ראשי הרשויות
גזר ,רמלה וחבל מודיעין ,שהצליחו
בעבודה מאומצת ובזמן קצר להוציא
את התוכניות לפועל .ראשי הרשויות
שיתפו על הבמה בתהליך המיוחד

שהביא להצלחת הפרויקט ,תהליך
שמבוסס על אמון ושיתוף פעולה
מצוין ,שהביאו לכך שכבר ב ,2024-על
פי ההערכות ,יכנסו עסקים ראשונים
למרחב.

מקפצה של חדשנות וצמיחה
לאזור כולו
אחרי  20שנה שהיה תקוע בוועדות
התכנון והבנייה השונות ,בסכסוכי
גבולות ובהמתנה להחלטות משרד
הפנים ,הצליחו ראשי הרשויות  -ראש
עיריית רמלה ,מיכאל וידל ,ראשת
המועצה האזורית גזר ,רותם ידלין,
וראש המועצה האזורית חבל מודיעין,
שמעון סוסן ,להגיע במאמץ משותף,
ללא התערבות ממשלתית ,להסכם

היסטורי על הקמת פארק תעשייה
משותף.
'טרמיניל  '6יכלול למעלה מ 2-מיליון
מ"ר לתעשייה ,תעסוקה ומסחר,
ויספק כ 30,000-מקומות עבודה
נוספים לתושבי האזור והסביבה,
והוא נבנה מתוך תפיסה הרמונית של
שילוב עסקים ,קהילה ,טבע וסביבה,
המאפשרת למבקרים ולעובדים בו
לקיים אורח חיים בריא ומאוזן ,לצד
עסקים טובים לכלל האקוסיסטם
בישראל.
הפארק ייבנה על שטחים של
עיריית רמלה והמועצות גזר וחבל
מודיעין ,והוא יוקם סמוך לנתיבי
התחבורה המרכזיים בישראל ,סמוך
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למפגש הדרכים של כביש  ,6כביש
 ,1כביש  ,40כביש  ,44כביש 431
ומחלף נשרים .כמו כן ,צפויה לקום
תחנת רכבת שתאפשר נגישות רבה
יותר לאזור .לצד היקפי אפשרויות
התעסוקה והמסחר שיביא איתו
פארק התעשיות החדש ,יגדל
גם היקף ההכנסות של הרשויות
המקומיות מהיטלי השבחה וארנונה
שיאפשרו את פיתוח האזור והשקעה
בתושבים .בהתאם להסכם50% ,
יופנו לרמלה 40% ,לגזר ו 10%-לחבל
מודיעין .בתפוסה מרבית תוכל להגיע
תוספת של מאות מיליוני שקלים
בשנה לרשויות.

עם הפנים קדימה:
יצירתית והתאמה לעתיד

חשיבה

טרמינל  1500 ,6דונם של אזור
תעסוקה מתקדם בין כבישים ,40 ,44
 6ומושב אחיסמך ,יהיה מרחב של
אפשרויות תעסוקה ,תרבות ופנאי,
וישלב פארק ענק ,מתחם בילויים
ונגישות תחבורתית מעולה .תכנון
הבנייה נעשה עם הפנים למחר,
בשילוב חדשנות וטכנולוגיות שיהפכו
את הטרמינל למרחב חדשני ועתידני.
קרבתו של טרמינל  6לשדה התעופה
בן גוריון לכביש  1וכביש  6והיותו
מרחב התעסוקה והפנאי הגדול
ביותר באזור המרכז ,חייבו את שלוש
הרשויות לחשיבה יצירתית וחדשנית
שתתאים את המקום לטכנולוגיות
עתידיות ,תוך כדי הסתכלות על
השינויים בשוק העבודה ,קיצור זמנים
בתעשייה ,אורח חיים של עובדים,
בנייה מודולרית שתאפשר למרחב
להיות רב שימושי  -עסקים ביום
בילויים בלילה ,התאמה לאקלים
ושמירה על הסביבה ,כלי רכב
מרחפים ,אנרגיה חכמה ויכולות
בנייה מודולריות  -אלה אינם פנטזיה,

זוהי המציאות העתידנית שמקדמות
רמלה ,גזר וחבל מודיעין ,במרחב הכי
גדול שנבנה במרכז הארץ בשנים
האחרונות.
לשם כך נעזרות הרשויות השותפות
בשורה של מומחים ,ביניהם ,מומחית
לעתידנות עסקית שגיבשה דו"ח
מפורט שמביא אפשרויות עתידניות
מכל העולם ,מהנדס אנרגיה להתאמת
המרחב לאקלים ושמירה על הסביבה,
מומחים בתחום הרחפנים והתאמתם
לתעשייה ,ועוד.

שיתוף פעולה רווחי לכולם
ראשת מועצה אזורית גזר ,רותם
ידלין ,שהובילה את המהלך יחד עם
ראש עיירית רמלה ,מיכאל וידל,
וראש מועצה אזורית חבל מודיעין,
שמעון סוסן ,אמרה" :טרמינל  6הוא
מרחב של אפשרויות  -המרחב הגדול
ביותר והמרכזי ביותר בארץ ,למעלה
מ 2-מיליון מ"ר לתעסוקה ולמסחר,
סמוך לשדה התעופה ,לכביש 6
וכביש  .1טרמינל  6יבנה עם הפנים
למחר ,בשילוב חדשנות וטכנולוגיות
שיהפכו אותו למרחב של חיים
היברדיים במרכז הארץ ,מרחב
אוטונומי ,טכנולוגי  -הכי עדכני שיש
והוא בשורה גדולה לאזור ולתושבים".

מטעם מועצה אזורית גזר מוביל את
הפרוייקט יהודה שניוייס ,סגן ראשת
המועצה ואחראי צמיחה כלכלית
במועצה ,שדיבר גם הוא על טרמינל 6
כעל פרויקט הדגל של אזור השפלה
כולו" .הפרויקט הזה יזניק את האזור
קדימה וצפוי להגדיל את ההכנסות
של המועצה במליוני שקלים שיופנו
לפיתוח השירותים שלנו לתושבים
ושל המועצה כולה" ,אמר" .מדובר
בשטח עצום של אזורי מסחר היי-
טק ,תחנת רכבת ,פארק ירוק ומתחמי
בילוי .הצפי הוא ליצירת כ 30-אלף
מקומות תעסוקה חדשים לטובת
תושבי גזר והאזור .בזכות מנהיגות
אמיצה ,שיתוף פעולה ואמון הדדיים
בין רמלה ,מועצה אזורית גזר ומועצה
אזורית חבל מודיעין ,הצלחנו לקדם
ביחד את המיזם ,שהיה תקוע במשך
שנים".
על פי קצב התקדמות של הפרויקט,
מוערך כי כבר ב ,2024-יפעל
הטרמינל לטובת הציבור הישראלי
כולו ,אבל המרוויחים הגדולים יהיו
תושבי המועצות השותפות לפרוייקט
– בזכות יוזמה ,נחישות ,ושיתוף
פעולה יוצאי דופן.
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פסטיבל חוויה בכרם
חוויה ש פעם בשנה!
אלפי תושבות ותושבים הגיעו ל  13אירועים ברחבי המועצה אשר
פנו למגוון רחב של קהלים:

אוהבי המסיבות וצעירי גזר נהנו במסיבת בציר
ביום שישי בצהריים ,בין הכרמים של יקב בזק ,יין
בשפע ,אוכל טוב והופעה טובה של 'רבע לאפריקה'.

אוהבי ההופעות נהנו ממגון הופעות חיות  -את
הערב הראשון פתחה ההופעה המעולה של ההרכב
הבינלאומי לולה מארש בחורשה בקיבוץ נצר סרני,
ועם המון יין טוב מיקבי המועצה ושמחה בלב; אריק
ברמן הופיע במופע אינטימי עם השירים שכולנו
מכירים בקפה שרי בכרמי יוסף; שתי הופעות
בזאפה מיני ישראל – נתן גושן במופע עשור לפועלו
והמופע "שרים החלונות הגבוהים" בהשתתפות אסף
אמדורסקי ,שלומי שבן ויעל קראוס.

אוהבי המחול הגיעו להופעה עוצרת נשימה של
להקת ורטיגו ,שללא ספק יהיה קשה לשחזר אותה
יחד עם הקסם של השקיעה במצפה טל ,התפאורה
הטבעית של המקום ,הרקדנים המופלאים ,השקט,
הצלילים ,והקסם של קהילה שמתאספת לרגעים של
אומנות מיוחדת במינה.

לאוהבי הטיולים  -את המושג חקלאות במרחב
הכפרי אנחנו שומעים ללא הרף ,אבל בפסטיבל למדו
תושבי גזר את זה
ממש דרך הרגליים
בסיור " -משוך בגזר"!
המשתתפים ביקרו
ב"משק לין" בכפר
ביל"ו ולמדו על עולם
והדבש;
הדבורים
האורגנית
בחווה
"מלוא הטנא" למדו
על שיטות גידול
ופירות
ירקות
אורגניים ,ואף פגשו את סגן שר הביטחון ,חה"כ אלון
שוסטר ,וראשת המועצה רותם ידלין שסיימו פגישת
עבודה במועצה וקפצו להגיד שלום; ב"כרם אלול"
נהנו מטעימות מגוון סוגי יינות היקב; ובמשק דוקטורי
שמעו על תרנגולות חופש ,המעבר מלול ישן וגידול
תרנגולות בסוללות לולי חופש.
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אוהבי הזמר הים תיכוני הגיעו לבריכת השחייה
המועצתית בבית חשמונאי ,שם נהנו מהופעה של
יהודה קיסר ולהקת "הקיסרים" ,ששרו והקפיצו את
הקהל.
לאוהבי האמנות והיצירה נערכו  4סדנאות ציור,
פסיפס ,הדפס וקולאז' בשעת שקיעה בכרם אלול,
לצד יין משובח .את הסדנאות העבירו האומניות -
אפרת זלאיט מחולדה ,חני חלפון מסתריה ,אפרת
ברקת מכפר בן-נון וליגל סופר מנען.

לאוהבי הזמר העברי בפסטיבל הקדשנו ערב מיוחד
למלחין דוד זהבי ,מגדולי המלחינים של הזמר העברי
והמלחין הצבר הראשון ,שהוא חלק בלתי נפרד
מהמורשת התרבותית של מדינת ישראל ,של המועצה
האזורית גזר ושל קיבוץ נען .כלתו של דוד ,דפנה זהבי,
הובילה את הערב אשר שילב בין המוזיקה שהלחין
למחול ,ונתן ביטוי ליצירתו בדרך מיוחדת ,יחד עם
חבורת הזמר ח״ן ,להקת המחול הורה גזר ולהקת כאמור הפסטיבל נחתם ביריד "תוצרת גזר"! אליו
המחול גוונים מראשון לציון .את הערב חתמה הרקדה הגיעו תושבי מועצה ומחוצה לה לפרגן לעסקים
המקומיים ולהצטייד במתנות לחג.
מונחית עם הכיראוגרף טוביה טישלר.

תודה לגף קהילה על הפקת פסטיבל איכותי ומשמעותי ! להתרות בפסטיבל חוויה בכרם ! 9

20

גזרי מידע | נובמבר | 2022

בי
בית נוסף נמכר ע ל ידי

במ ח
חייר שי א!!

מוכר/קונה לפגישת ייעוץ ללא עלות

סימה טייר
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לאגף החינוך במועצה האזורית גזר
סייע/ת בגני הילדים
בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד
פרטים באתר המועצה

סייע/ת צמוד/ה
ו/או רפואי/ת
יש לשלוח קורות חיים ל

osnat@gezer-region.muni.i
osnat@gezer-region.muni.il

לפרטים08-9274560 :
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להקשיב ,לתמוך ,לחזק:

אמהות למען אמהות בגזר

נשים אחרי לידה צריכות תמיכה ,זה ברור .אבל איך עושים את זה נכון? המיזם 'אם לאם' ,שמטרתו להעניק
תמיכה ליולדות על ידי נשים שהוכשרו לכך ,פועל בישראל כבר  20שנה .בשנתיים האחרונות הוא פועל גם
בגזר ,והתגובות מחממות לב .שיחה עם מתי אברהם ,הרוח החיה מאחורי הסניף האזורי
והמליצו לי בחום להביא אותה אלינו
לגזר".

המפתח :רוח של התנדבות
וערבות הדדית

התקופה שאחרי לידה היא מאתגרת
עבור כל משפחה :מזמני השינה
המשתבשים ועד הצורך לטפל בתינוק
או בתינוקת החדשים כמעט מסביב
לשעון ,עם כל הכרוך בכך .עבור אימהות
טריות ,התקופה הזו רגישה ומאתגרת
עוד הרבה יותר ,כשהמחוייבות
והאחריות שלהן לתינוק דורשות כוחות
אדירים ,בזמן שפיזית ומנטלית הן
עדיין מתאוששות מחוויה שהיא רק
לעיתים רחוקות פשוטה וקלה.
תוכנית 'אם לאם' ,שהגיעה לישראל
מארה"ב לפני למעלה מ 20-שנה,
שמה לה למטרה לקדם את הענקת
התמיכה המתבקשת ליולדות בשבועות
ובחודשים שלאחר הלידה .התוכנית

פעילה בעשורים האחרונים ברחבי
הארץ ,ואלינו ,למועצה האזורית גזר,
היא מגיעה בשנת .2020
מקימת התוכנית בגזר ,מתי אברהם,
מספרת איך הכל התחיל" :לפני שנתיים
וקצת פרשתי לגמלאות אחרי עשרות
שנים כאחות ,ובאותו זמן בערך רותם
ידלין נבחרה לראשות המועצה .הזמן
שהתפנה לי והרוח החדשה שנשבה
אצלנו עודדו אותי לעשות משהו למען
הקהילה .אבל מי שנתנו לי את הכיוון
שבו בחרתי בסוף היו שתי חברות שגם
הן אחיות במקצוען :רויטל שפירא
מכפר שמואל ,כיום אשת שגריר ישראל
בליסבון ,וגלית הופמן מרמות מאיר .הן
הכירו את התוכנית ממקומות אחרים,

בגזר פעילים מתנדבים רבים כמעט
בכל תחום :בחינוך ,סביבה וקהילה,
ובסיוע ועזרה בתחומים רבים .כשמתי
עוברת את ההכשרה של התוכנית
היא מבינה את הפוטנציאל שלה עבור
נשים ביישובי המועצה ,שבה היא
מוצאת תמיכה רבה" .המועצה שלנו
השכילה לאמץ ולחבק את התוכנית
מהרגע הראשון" ,היא מספרת" ,וסייעו
ומסייעות לה מנכ"לית המועצה ,אגף
הרווחה והשירותים החברתיים ,רכזת
המתנדבים ועוד".
הצורך ,מתי מסבירה ,גדול" .נשים
בתרבות שלנו לא מקבלות מספיק
תמיכה לאחר הלידה" ,היא אומרת,
"ואין איתור של מורכבויות ואתגרים
שהן נתקלות בהן בעזרתה של עין
חיצונית שנמצאת שם לגמרי בשבילן,
לתמוך ולסייע".

ומה בעצם עושות המתנדבות?
איך המיזם עובד?
"במשך השנה הראשונה ללידת התינוק
או התינוקת המתנדבות שלנו ,שכולן
תושבות גזר ואמהות בעצמן ,נפגשות
עם האם הטריה בביתה אחת לשבוע
למשך שעתיים .הן לא שם כדי לסייע
במטלות הבית ,למרות שלעיתים
מתנדבות מרגישות צורך באופן אישי
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לתת סיוע נקודתי גם בזה .הן שם כדי
להקשיב לאמהות בלי שיפוטיות ובלי
לתת עצות כל הזמן ,כמו שלפעמים
קורה בסיטואציות דומות עם דמויות
מהמעגל המשפחתי או החברתי
הקרוב .מכיוון שכל המתנדבות שלנו הן
אימהות בעצמן ,וזה תנאי להתנדבות,
הן מבינות בצורה הכי טובה מה היולדת
הטריה עוברת ,ומה היא הכי זקוקה לו.
בהכשרה שלנו ,שמתבצעת בחמישה
מפגשים אינטנסיביים ,אנחנו נותנות
למתנדבות סט של כלים כדי שהתמיכה
שלהן תהיה אפקטיבית וטובה.
השבועות והחודשים שלאחר הלידה
מלאים בתחושת בדידות ,בלבטים
שונים ,בכל מיני דילמות .אנחנו מגיעות
כדי לתת כתף ,ממקום של שיתוף
והכלה".
התוכנית ,שפותחה בבוסטון והוטמעה

בישראל לפני כ 20-שנה על ידי
פרופסור מרשה קייטס מהמחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית,
פועלת בהצלחה רבה ביישובי המועצה,
ומחזור חדש של מתנדבות יוכשר אחרי
החגים ויצטרף לשבע החלוצות של
המיזם בגזר ,שהוכשרו על ידי מתי
אברהם.

איך הנשים שומעות על המיזם
ומגיעות אליכן?
"חלקן מופנות על ידי טיפת חלב,
חלקן מגיעות בהפניית אגף הרווחה
והשירותים החברתיים וחלקן שמעו
עלינו מפה לאוזן .אני מקווה שגם
הכתבה הזו תעזור לנשים לפני או
אחרי לידה להכיר אותנו ולקבל את
השירות שלנו ,שהוא כמובן התנדבותי
וללא עלות .חשוב לי גם לומר ,בהקשר
הזה ,כמרכזת הפרויקט ,שההתאמה

בין המתנדבת לאם היא חשובה
מאוד ,ודורשת מחשבה .אנחנו לא
יוצרות התאמה אוטומטית שמושפעת
מזמינות או קרבה .לכל יולדת מוצמדת
המתנדבת שתוכל לתת לה את התמיכה
הטובה ביותר .זו כמובן הזדמנות מעולה
לומר תודה למתנדבות הנהדרות שלנו,
שהן נשים בגילאים שונים ומתחומי
עיסוק שונים ,אבל בכולן פועמת רוח
ההתנדבות והנתינה ,וזה דבר פשוט
מקסים לראות ,עם השפעה משמעותית
על תחושת הרווחה של נשים יולדות
במועצה .אני ממליצה בחום לכל מי
שנמצאת לקראת או אחרי לידה ליצור
איתנו קשר ,ואחת המתנדבות שלנו
תשמח להגיע ,לשמוע ולסייע".
ליצירת קשר עם מתי אברהם:
בטלפון 050-624-1295
במייל avrahammati@gmail.com

בייבי גזר

לאחר לידה
מפגשים לאם ולתינוק לאח
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קורס החייאה כולל תרגול ) 3שעות(
בהנחיית מתי אברהם אחות מוסמכת
יום שישי |  11.11.22בין השעות 10:00-13:00
בבית הורותי רח' יוחנן הגדי  7בית חשמונאי

סדנא  -שינת תינוקות בשנה הראשונה
בהנחיית לירון פיאחוטה
יום שני | 10:00-12:00 21.11.22
"במעבדה" בקיבוץ נען

סדנת אינטימיות וזוגיות אחרי לידה
בהנחיית הדר בר יוסף
יום חמישי | 10:00-12:00 1.12.22
"במחלבה" במשמר איילון

סדנת ליווי התפתחותי להורים ותינוקות
בהנחיית עינב נוימן
יום שני | 10:00-12:00 12.12.22
"במעבדה" בקיבוץ נען

השתתפות במפגש בעלות  20ש"ח האירוע מיועד לתושבות המועצה בלבד השתתפות במפגש מותנית ברישום באתר המועצה
)יש צורך להירשם לכל אירוע בנפרד( | לשאלות ולפרטים נוספים :יערה בן הרא"ש מתאמת הבריאות של המועצה 050-5764093
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מוזיקת המקרה:
איך מפגש שכמעט התפספס הוליד המצאה מוזיקלית מדהימה
הוא מוזיקאי ומורה למוזיקה ,שעוסק בהנחלת האהבה למוזיקה שנים רבות .כשנתקל בתלמידה מיוחדת
עם תשוקה למוזיקה ,הוא גילה שאין כלי שיכול לעזור לה ללמוד לנגן .אז הוא המציא אותו

הוא תושב כרמי יוסף מילדותו ומוזיקאי
שבחר להגשים את אהבתו הגדולה
לתחום קרוב לבית .אחרי שניגן בלהקות
ובהרכבים שונים ויצר וניגן מוזיקה בשלל
ז'אנרים ,הקים בועז ריינשרייבר מרכז
למוזיקה בניר צבי .המרכז ,שבו העביר
בועז שיעורי מוזיקה לילדים הלך וצמח
עם השנים ,ובמקביל התחיל בועז ללמד
שיעורי מוזיקה גם בבתי ספר אצלנו.
ההגשמה העצמית שלו כמוזיקאי וכמורה
למוזיקה עלתה יפה ,תלמידים רבים
הגיעו לשיעורים ,וחלקם גם העמיקו
בלימודי מוזיקה והפכו לנגנים של ממש.
אבל הקריירה של בועז עוברת שינוי
דרמטי כשהוא פוגש בגיל רובין ,תלמידה
בבית הספר בניר צבי.
"במרכז שהקמתי וגם בבתי הספר
שבהם לימדתי היה לי חופש לעשות
כל דבר שנראה לי נכון וטוב כדי ללמד
מוזיקה ,בלי תכתיבים ,וכמובן עם דגש
על קבוצתיות וקהילתיות" ,הוא מספר.
"כותרת הקורס שלי בבית הספר הייתה
"כל אחד יכול לנגן" ,מתוך אמונה שלא
חייבים מורה פרטי ,לא צריכים לקחת
מוזיקה כפרוייקט כל כך רציני ומחייב
ומפחיד .בואו תנסו ותראו כמה זה פשוט
וקל .הקורס מאוד הצליח ותלמידים
שלמדו בו המשיכו ללמוד עם מורים
פרטיים וחלקם אפילו התברגו במוסדות
לימודי מוסיקה מוכרים .בלי לקרוא לזה

ככה ,עסקתי בהנגשת המוזיקה לכל מי
שרק רצו .אבל אז ,שיעור אחד ,נכנסה
לכיתה תלמידה עם כיסא גלגלים ממונע,
ושאלה אם גם היא יכולה לנגן".
מפגש אמיץ עם חשש ודעה קדומה
"ההיכרות שלי עם עולם המוגבלות
הפיזית או הקוגניטיבית הייתה מאוד
מצומצמת ,אם בכלל קיימת" ,ממשיך
בועז בגילוי לב" .בעיקר פחדתי מזה,
והקרבה לאנשים עם מוגבלויות גרמה
לי לרתיעה מסויימת מרוב הזדהות .לא
ידעתי מה זה באמת אומר שיתוק מוחין,
כשגיל הגיעה לכיתה ושאלה אם היא
יכולה לנגן ,על כיסא הגלגלים שלה ,אבל
הכרתי קצת את המשפחה שלה".
שיתוק מוחין מוגדר כ'הפרעת תנועה
ויציבה קבועה' שמתפתחת במהלך חיי
העובר ,בגלל סיבוכים בלידה או בשנים
הראשונות לחיי הילד ,מסיבות שונות.
גיל בכל זאת למדה בבית ספר רגיל ,וכך
פגשה את בועז ,המורה למוזיקה.
"לגיל אין כמובן שום הפרעה קוגניטיבית,
הלקות שלה פיזית לגמרי .אבל כשהיא
באה ושאלה אותי אם היא יכולה ללמוד
לנגן כמו כולם לא הייתה לי תשובה.
אפשר היה לתת לגיל לנגן על אייפד
וכלים נוספים בתחום הטיפול במוסיקה
אבל מוצרים אלו אינם כלי נגינה מכני
שמאפשר את התחושה המוזיקלית
האמיתית של כלי" ,אומר בועז" .אני לא
יודע בדיוק להסביר למה ,אבל היה ברור
לי שגיל תוכל לנגן על כלי שהוא באמת
כלי מוזיקלי".
בתחילת הדרך בועז מנסה ליצור עבור
גיל כלי מותאם ,אבל הנסיונות הראשונים
נוחלים כישלון" .ניסיתי להנגיש לה

גיטרה עם סטנדים וכל מני דברים כאלה
שרק גרמו לה להרגיש יותר מסורבלת
ומיוחדת" ,מספר בועז" .התייעצתי עם
חבר ,אורן אלשייך ,מומחה לציוד מוזיקלי
ואולפנים מתקדמים שהפך לימים לשותף
בחברה שהקמנו ,וחיפשתי באינטרנט,
ולבסוף נאלצתי להודות שפשוט אין לי
תשובה טובה לגיל .ולא רק לי לא היה
פתרון ,אלא לשוק בכלל".
ואז מגיעה פריצת דרך
"אני חושב שהתחלתי לחשוב בכיוון
הנכון כששמתי לב לתנועות ולמיומנויות
שכן יש לגיל" ,אומר בועז" .שמתי לב
שבשימוש בג'ויסטיק של הכיסא היא
מפגינה יכולות ודיוק .מה אם נוכל לייצר
עבורה כלי שמנגנים עליו באמצעות ידית
דמויית ג'ויסטיק ,וגם נותן חוויה שמדמה
פריטה ,עם התנגדות מכנית ,כמו ששישה
מיתרים מייצרים? האם כך נצליח לעזור
לה לנגן ,ולא רק לפרוט או לעשות משהו
שמדמה נגינה?".
החבר'ה לא משתהים וניגשים לנסות
ולענות על השאלות האלה בעצמם ,בלי
אפילו להבין עד הסוף את ההשלכות
שלהן .כשהם מעמידים את האבטיפוס
הראשון של ה"ארקנה" ,מגלים בועז ,גיל
והשותפים למיזם המתרקם שכן ,מדובר
בכיוון מבטיח מאוד ללימודי מוזיקה
לילדים במצבה של גיל .ההתנגדות
והמשוב שמייצרים הפיתוחים הראשונים
של בועז מאפשרים לגיל לרכוש מיומנות
אמיתית של נגינה ,לראשונה בחייה,
ובשונה מנסיון "לנגן" באמצעות אייפד.
בשלב זה בועז וחבריו למיזם מתחילים
לתהות :אם עזרנו לגיל ללמוד לנגן
ולהרגיש את המוזיקה שהיא יוצרת ,יכול
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להיות שיש לנו בידיים בבשורה אפשרית
גם למספר עצום של בעלי לקויות שונות?
בועז מבין שכדי לבדוק ברצינות את
היכולות של הכלי החדש הוא צריך עזרה
של מוחות נוספים ,עם תחומי מומחיות
ייעודיים ,כמו הנדסה ועסקים .השותף
השלישי שמצטרף למיזם שלו ושל אורן
אלשייך הוא חיים קהירי ,יזם בעל ניסיון
טכנולוגי ענף" .כל הטכנולוגיה שנמצאת
בארקנה היא למעשה של חיים" ,אומר
בועז" .אני המוזיקאי בהרכב הזה ,והמטרה
שלי היא לספק מרחב ובו כמה שיותר
סוגי פריטות וז'אנרים מוזיקליים שונים,
ואנחנו ניגשים לתכנון האבטיפוס השני.
אז גייסנו את חיים וכשסיפרנו לו על
האתגר הוא מייד אמר :אני בפנים".
גיל מנגנת ,והבשורה מתחילה להתפשט
ברחבי הארץ – והעולם
"עד שהצלחנו לעצב עבור גיל את
הארקנה הראשון ,היכולות שלה היו רק
בראש שלי .לא היה לי מושג אם היא אכן
תצליח לנגן .אבל אז ,כשהיא הצליחה
ללמוד ולנגן ,ראינו שזה אמיתי .הבנו
שצריך להתקדם עם הפיתוח לעבר כלי
נגינה שיגשים את החזון".
שותף רביעי מצטרף למיזם :יהונתן בר
אור ,מעצב תעשייתי מקצועי ומוביל
בתחומו .ההתקדמות שמפגינה החברה
מזכה אותה במענק מרשות החדשנות,
וגם משקיעים פרטיים מגלים עניין" .אני
לא איש עסקים" ,אומר בועז בחיוך" ,זה
התחיל ממשהו מאוד תמים וצמח למשהו
מרתק וחדש עבורי ,וזה נהדר".
בימים אלה הבשורה של הארקנה
ממשיכה להתפשט ולגעת בקהלים
חדשים – פשוטו כמשמעו .במחלקת
שיקום ראש בבית החולים תל השומר
משתמשים בארקנה לסייע בשיקום
תפקודים ,ובעלי הפרעות וליקויים
קוגניטיביים שונים גם מצליחים ללמוד
לנגן וליצור מוזיקה בעזרת ההמצאה
החדשנית של בועז ושותפיו ,הראשונה
מסוגה בעולם .ולא פחות מדהים :גיל,

שבזכות נחישותה ורצונה ללמוד לנגן יצא
בועז למסע המרתק שלו ,הפכה למורה
הראשונה שמוכשרת ללמד מוזיקה
באמצעות הארקנה – המורה הראשונה
עם שיתוק מוחין שמלמדת ילדים אחרים.
גיל מופיעה ומרצה ,ומספרת את סיפורה
האישי פורץ הדרך.
"בקרית טבעון זו השנה השניה שעובדים
עם הארקנה .עוד ועוד תלמידים מגיעים
ללמוד ויש שם כבר מרכז של הכשרות.
בבית שמש ,בחיפה ,אפילו באקדמיה
למוזיקה בירושלים כבר יש חוגים של
ארקנה .מדהים לראות את זה קורה",
מספר בועז בהתרגשות בלתי מוסתרת.
"השנה משרד החינוך הכיר בנו כספק
ואנחנו נותנים מענה גם לבתי ספר עם
עם כיתות תקשורת .יש תוכניות שלנו
בגני תקשורת שמזמינים כלי נגינה
והכשרה של המורים עצמם .היתרון
הגדול של הארקנה הוא הפשטות ,אבל
זה לא משחק זה כלי שיש בו מרחב של
כל ההרמוניה והמלודיה ,ממש עושר של
אפשרויות .יש בתי ספר בחינוך מיוחד
שמתעסקים בזה שנה שלישית ורביעית
ופתאום מתחילים לנגן בקבוצה יחד".
בגזר מאמצים בחום את הארקנה
במועצה האזורית גזר מבינים את
הפוטנציאל הגדול של הארקנה ככלי
של שיקום ,חיבור וביטוי עצמי עבור מי
שכלים ומסגרות קיימות לא מאפשרים
להם לנגן מוזיקה .בת שבע פיק ,מנהלת
הרווחה והשירותים החברתיים ,מספרת:
"בחודש הקרוב נחל בפעילות עבור
קשישים מרותקי בית .כחלק מתקציב
גמיש חדש של משרד הרווחה ,יהנו
קשישים שאינם מסוגלים להשתתף
בפעילויות בקהילה מביקור בית אחת
לשבוע של מורה מוסמך שילמד וינגן יחד
עם הקשיש בביתו בכלי הארקנה .חשוב
לציין שהארקנה מותאם גם לקשישים
בעלי מגבלה פיזית משמעותית ,ואנו
מצפים שהפעילות הזו תתרום לחוסנם
הנפשי ולמצב רוחם של הקשישים ,כמו

שראינו במקומות אחרים שניסו את
הכלי בהצלחה .חשוב לי לציין שאנחנו
במהלך רחב להנגשת חוגים לאוכלוסיות
מיוחדות ,והארקנה לגמרי משתלב
במהלך הזה".
מרב אסקיו ,מנהלת בית הספר למוזיקה
של המועצה האזורית ,מספרת שהמועצה
האזורית גזר ,ובתוכה כמובן אגף
קהילה ,מעוניינת ופועלת כדי לשלב
ילדים ומבוגרים עם עם צרכים מיוחדים
ופיזיות,
קוגניטיביות
ומוגבלויות
והארקנה היא כלי מוזיקלי שמתאים
במיוחד לאוכלוסיה הזו" .פרוייקט
הארקנה אצלנו טרי מאוד" ,היא אומרת,
"וכבר יש תלמידות שנרשמו ,כשאמא
של אחת מהן דיווחה בשמחה על יכולות
חדשות שגילתה בתה ,כמו ריכוז לאורך
זמן ויכולת נגינה .אנחנו מצפים שעוד
תלמידים יצטרפו לחוגים האלה ויוכלו
ליהנות גם כן מהחוויה הנהדרת של נגינה
על כלי ,לבד ובקבוצה".
ישר עזרו לי לקחת את זה הלאה
כשהוא נשאל על סיוע מצד המועצה,
בועז לא חוסך שבחים" :בהקשר של
המועצה זה הכי כיף בעולם לראות את
המודעות והחשיבות שיש בכל פגישה
הכי קטנה .התחושה שלי כאן היא של
מקום שמראש הבין את הערך והחשיבה
הקהילתית ,ישר עזרו לקחת את זה הלאה
גם לאנשים שלא יכולים לצאת מהבית
אפילו .כיף לראות שהבינו וראו כאן את
הפוטנציאל ,ונותנים לזה צ'אנס אמיתי".
כשהוא נשאל איך קרה הפלא הזה,
הרגע הזה של "אאוריקה" ,בועז עונה,
בפשטות" :לקח לי שנתיים להעז ולהאמין
אחרי שהבנתי את הקושי והצורך ,אבל
תכלס זה היה רגע אחד של להיות קשוב
לרצון פשוט וברור של תלמידה אחת
להיות שווה בין שווים" .מוזיקת המקרה
)והיוזמה ,והקשב ,והלב הפתוח( ,על אמת.
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מסע בתבונה לגילאי +60

על רצף החיים בין תקופת הבגרות
לתקופת הזקנה ,מתחבאת לה תקופת
חיים חדשה .אנחנו קוראים לה -
"תקופת התבונה".
מיד אחרי סוכות יצאו  22תושבות
ותושבי המועצה האזורית גזר למסע
מרתק בן שלושה ימים  -מיזם חדש
המהווה אבן דרך בתכנית ההזדקנות
המיטבית שהמועצה מקדמת .במשך
שלושה ימי גלמפינג בלב המדבר,
עברו המשתתפים סדנאות ופעילויות
נרחבות וחווייתיות ,כאשר המדבר
העוצמתי והשקט מהווה תפאורה

מושלמת להטמעת ידע תיאורטי בגוף
ובתודעה.
המסע הינו תהליך למידה מיוחד
במינו ,המעורר התחדשות ,משמעות
ותשוקה ,ומרחיב את הקשר שבין
גבולות העצמי והתודעה לבין גבולות
הגוף .המשתתפים התנסו במיומנויות
שונות המשמרות תפקוד ואיכות
חיים ,מפתחות דיוק עצמי ושימור
התשוקה .הם למדו מהי איכות חיים
המשדרגת מנהיגות פנימית ,מציאת
משמעות מחודשת ומיקוד מערכות
יחסים.
המסע אורגן על ידי אגף הרווחה
והשירותים החברתיים ,בהנחיית מכון
לתבונה ,על ידי עינת פורת עמוס
ועמית סגל.
שרה ארז ממשמר דוד שהשתתפה

במסע מספרת" :יצאתי למסע
בעקבות התבונה עם מעט סקרנות
והרבה חששות ,והגעתי לארץ
האגדות .כאילו נכנסתי לאמבטיה
של אהבה ,נתינה ומסירות אין
סופית בנוף הקסום והרחב של הנגב,
ובהנחיית חכמה ומקצועיות ,אל
התובנות וההבנות בשיתוף הנסיון
האישי שלי .המנחים חיזקו ,העמיקו
וחידשו את הבנת היכולות התזונתיות,
הרגשיות ,הקוגנטיביות והחברתיות
של כל אחד מאתנו .תוך השתתפות
בתרגילים ,במשחקים ,בסדנאות
ובמשימות השונות ,קיבלנו מושג על
האמון והביטחון שיאפשרו לנו לגלות
את הסקרנות היצירתיות ,המשמעות
והתשוקה שחשפנו בעצמנו במשך
שלושת ימי המסע".

מחפשים התנדבות בעלת משמעות?
בואו להתנדב ולתרום לעשייה חינוכית בעמותת "פוש"

עמותת "פוש" מגייסת מתנדבים לשנת הלימודים הבאה.
במסגרת ההתנדבות ,המתנדבים מלווים תלמידים בכיתות ד'-ו' ,בחונכות אישית ,שעה בשבוע ,בבתי הספר ,ומעניקים סיוע לימודי והעצמה אישית.
ההתנדבות מתקיימת בבתי הספר שדות איילון ועתידים
לפרטים ניתן לפנות לשלמה סדובסקי ,רכז "פוש" במועצה אזורית גזר בטלפון052-2538313 :

Shlomosd@netvision.net.il
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להקת 'הורה גזר' שייסדו ומנהלות במשותף תושבות המועצה  -אתי יהלום ויאירה אונגר ,חוגגת  6שנות
פעילות ענפה ומגוונת ,ומזמינה גם אתכם להיות חלק מחוויה קהילתית וחברתית מרגשת!
הלהקה מופיעה באירועים ובפסטיבלים
כאן אצלנו ,ביישובי המועצה ,וגם
בפסטיבלים ישראליים נחשבים כמו
כרמיאל ונהלל .דיברנו עם אתי יהלום
ויאירה אונגר ,הרוח החיה מאחורי להקת
המחול 'הורה גזר' ,לשמוע כיצד התחיל
המיזם שלהן ,איך מתנהלת השגרה של
להקת מחול רצינית בגזר ומה התוכניות
לעתיד.
לשתיהן רקע עשיר בריקודי עם ,שתיהן
רקדו בחוגי ריקודים ובלהקות מחול,
ועברו הכשרת מדריכי ריקודי עם .יאירה
אפילו הרקידה בכלא נווה תרצה" .כן,
גם אסירות רוצות ושמחות לרקוד" ,היא
אומרת ,ומוסיפה" :לכל רשות מקומית
ומועצה אזורית שמכבדת את עצמה יש
להקת מחול שמייצגת אותה ,אז החלנו
שהגיע הזמן שגם למועצה האזורית גזר
תהיה להקת מחול".
השתיים פנו למועצה עם החזון ,וזו
הרימה את הכפפה וסייעה להקים את
להקת המחול" .המועצה תמכה ותומכת
בנו מאוד" ,מספרת אתי" ,כשהלהקה
צריכה משהו כדי להתאמן או להופיע
אנחנו יודעות שיש לנו כתובת ,וזה נותן
ביטחון ומוטיבציה .מרותם אלקובי

מנהל אגף קהילה ,דרך שירה מנשה
מנהלת מחלקת החוגים ,וכמובן רותם
ידלין ,ראשת המועצה .יש תחושה של
תמיכה ופרגון ,וזה כיף גדול".
גישה מקצועית ,אווירה קהילתית
כוריאוגרף הלהקה הוא טוביה טישלר,
רקדן וכוריאוגרף עתיר פרסים שהיה
חלק מכמה הרכבים פורצי דרך ,ואף
הופיע בכמה וכמה שלאגרים בימתיים
וקולנועיים כמו קזבלן ,חמש חמש,
קולינמל בתל אביב ועוד .תחת הדרכתו
לומדים הרקדנים והרקדניות ריקודים
חדשים ,ובונים מופעים אותם הם
מציגים בטקסים ,כנסים ופסטיבלים
שונים.
"ממש לאחרונה הופענו בפסטיבל 'חוויה
בכרם' ובפסטיבל דוד זהבי וזו היתה
חוויה יוצאת דופן לכולנו" ,מספרת
יאירה ,ומוסיפה כי הלהקה אוהבת
במיוחד להופיע בפני דיירות ודיירי דיור
מוגן" .בתום ההופעה אנחנו מזמינים
את הקהל לרקוד איתנו במעגלים.
אין תענוג גדול יותר מלראות אנשים
מבוגרים רוקדים ושמחים" ,היא מספרת
בהתרגשות.
בשגרה מתכנסת הלהקה לאימון אחד

בשבוע באולם הספורט בבית הספר
'גוונים' )"תודה מיוחדת לאב הבית בועז
גבריאל ,שמלווה אותנו מהתחלה"(
ולקראת הופעות נערכות גם חזרות
ממוקדות בסופי השבוע.
ומי בלהקה? בני  40עד  70ואף יותר,
כשהמשותף לכולם היא האהבה
לריקוד" .כמובן שיש בזה גם אלמנט של
כושר" ,יאירה מוסיפה" ,אתי ,המנהלת
השותפה ,היא ספורטאית ממש .עכשיו
היא בספרד ,עושה את מסלול 'קמינו
דה סנטיאגו'".
"הלהקה שלנו היא כיף גדול ,ותענוג
חברתי" ,מסכימות שתיהן" ,מדובר
בלהקה שמכוונת למופעים ,וזה דורש
התמדה ומחוייבות .אנחנו מזמינות כל
מי שאוהבות ואוהבים לרקוד ושיש להם
רקע מסוים בריקוד ,גם אם לא בהכרח
מקצועי ,להצטרף אלינו ,ומי יודע?
אולי להפוך לחלק מלהקה שמופיעה
ומשמרת שירים ,ריקודים ומסורת שלא
נס ליחה".
כשהן נשאלות מה המוטו שלהן ,הן
עונות" :לרקוד זה לחיות .אנחנו נמשיך
לרקוד ולשמוח ,וכמובן לשמח ,לרגש
ולעורר גאווה".
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כנס חנוכה במחול
פתיחת שנת פעילות
החוגים בגזר

 3ימים של סדנאות מחול
עם מורים אורחים

אגף קהילה

תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה

היפ הופ | מיוזיקל | בלט | מודרני
זומבה | תיפוף גוף | ועוד..
 | 20-22.12ימים ג'-ה' בחופשת חנוכה
לתלמידי כיתות א'-ח'
בין השעות 8:00-13:00
אשכול פיס בית חשמונאי
יסמין גנדיש היפ הופ
רקדנית היפ הופ ,מורה וכוריאוגרפית ,כוכבת טיק טוק  -רקדה
עם נועה קירל ,סטטיק ובן אל ,אגם בוחבוט ועוד .שיחקה בסדרות
"כל עוד בלבב" ו"דאנסטורי בדיסני"
טל אסרף היפ הופ
מורה בכיר בארץ להיפ הופ ,מלמד בכנסים והשתלמויות להכשרת
מורים .ריקודיו זכו במקומות ראשונים בתחרויות מחול בארץ
ומקום ראשון באליפות העולם בפורטוגל וברצלונה .מלמד זו השנה
הראשונה במרכז למחול בית חשמונאי.
שחר גנון מיוזיקל
רקדנית ומורה למיוזיקל  -בעלת תעודת הדרכה מטעם וינגייט
ומחולה .רוקדת מיוזיקל אצל הכוריאוגרף עוז מורג .השתתפה
בהצגות ילדים בתיאטרון ובקליפים שונים
עדי אזולאי ורטהיים בלט קלאסי
בלט קלאסי  -מורה וכוריאוגרפית ,בעלת  MAבמחול מהאקדמיה
הגבוהה בירושלים .מנהלת אמנותית של המרכז למחול מ.א .גזר.
בעלת ניסיון למעלה מ־ 20שנים בתחום ההפקה והמחול.

 3סדנאות מחול ביום | הקרנת סרט מחול
צילומי סטודיו בסטילס מקצועי לכל קבוצה | מופע מסכם
הסעות הלוך וחזור מהיישובים
ניתן להרשם לחלק מהימים
עלות למשתתף/ת 3 :ימים ₪ 430 -
ה
ר
י
ש
ו
ם
יומיים ₪ 305 -
ב
שי לכל
ין התאריכים
₪
160
יום
משתתף/
2
ת
.1
ב 22.11 - 12
א
תר המועצה
מותנה במינימום נרשמים | הזכות לשינויים שמורה

Freepik

בספטמבר נפתחה שנת
פעילות החוגים במועצה,
בחגיגיות ובהתרגשות גדולה:
לא פחות מ 2000-ילדים,
נוער ומבוגרים צעדו אל
שלוחות החוגים בנען,
בית חשמונאי ונוף איילון
שעלבים.מערך חוגים מגוון ומחודש
עומד לרשות התושבים
בתחומים רבים ,כמו
ספורט ,מחול ,אומנות ,מוזיקה ,העשרה ועוד .לחוגים
הקיימים התווספו חוגים חדשים ,וביניהם שחמט ,קומיקס,
אמנות" ,ניה"  -תנועה ,ג'ודו ,קפוארה בנות ,חוגי כדורשת
וסטודיו נערות ,ארובי דאנס ו"היט" נשים.
אחד החידושים המרגשים הוא התרחבותה של ליגת
"גזרשת" שלנו ,שהשנה תתקיים עם  12קבוצות של נשים
מהמועצה ומחוצה לה .גם תחום הספורט המקצועי עשה
צעד אחד קדימה ,עם פתיחת נבחרת התעמלות אמנותית,
ושדרוג משמעותי של ענף הכדורסל .אגודת הפועל גזר
מייצרת לא פחות ממהפכה ,כאשר מגיל גן ועד בוגרים
ונשים ,הספורטאים שלנו יקבלו מעטפת מקצועית איכותית
הכוללת אימוני כושר ,ליווי תזונה ואימונים מנטאליים עם
מאמנים מובילים ,בניהולו המקצועי של רובי בלינקו.
עוד תחום שהתפתח והתרחב השנה הוא תחום המחול,
שעבר התחדשות ,עם תוספת שיעורים ומורים חדשים,
מהמובילים בתחום .עדי אזולאי מונתה למנהלת החדשה
של מרכזי המחול.
כמו תמיד ,במועצה האזורית גזר דואגים לכלל האזרחים.
השנה הורחבה הפעילות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
בתחומי הספורט והמוזיקה .בנוסף ,הונגשו חוגים לגיל הרך
ולגיל השלישי ביישובים רבים .וכמו בכל שנה ,זו השנה
ה 14-שבה נפתחה הקתדרה  -הרצאות מגוונות וסיורים
למבוגרים.
"השאיפה שלנו השנה היא לעשות שיתופי פעולה חווייתיים
בין החוגים ולאפשר חיבורים שייצרו חשיפה ,תוך מתן
מענה מקצועי ואיכותי לענפים התחרותיים" ,מסכמת שירה
מנשה ,מנהלת החוגים.
מחכים לכם ולכן!

22 00 22 22

לפרטים נוספים:
עדי אזולאי ורטהיים מנהלת המרכז למחול 050-6888708
שירה מנשה מנהלת החוגים 08-9274007
חפשו אותנו :בפייסבוק :המרכז למחול מועצה אזורית גזר
אינסטגרםGEZER.DANCE :
אגף קהילה
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יונית קליין,
מנהלת מערך ההסעות של החינוך המיוחד
הטלפון שלא מפסיק לצלצל והעבודה המאומצת והרגישה כל כך :כבר שבע שנים שיונית קליין ממשמר
איילון מנהלת באגף החינוך של המועצה את מערך ההסעות לילדי החינוך המיוחד .על עובדת החודש
ותרומתה העצומה לתחושת הביטחון והמסוגלות של הילדים הכי רגישים שלנו
התפקיד שיונית קליין ממלאת
במסירות ואהבה בשבע השנים
האחרונות משלב בתוכו רגישות
וקשר ישיר עם משפחות ילדי
החינוך המיוחד מחד ועם הקבלנים
וחברות ההסעים מנגד והיא
המתכללת והאחראית הישירה
לכך שכ 300-ילדי החינוך המיוחד
יגיעו למסגרות שלהם בזמן,
בביטחון ועם הליווי הנדרש ,כדי
שיוכלו להתחיל את היום עם חיוך
ובתחושה שרואים אותם ודואגים
להם .יונית גם אחראית לכך שבסוף
היום הילדים יחזרו בשלום הביתה,
למשפחות שמחכות להם.
שלום יונית ,עובדת החודש שלנו.
לא הרבה אנשים מבינים כמה
אינטנסיבית וקריטית שגרת היום
שלך .את יכולה לספר לנו קצת
במה כרוך התפקיד שלך?
"ניהול מערך ההסעות לילדים
הוא תמיד דבר מורכב" ,אומרת
יונית בחיוך" ,אבל כשמדובר
בילדי החינוך המיוחד הרגישות
סביבם כמובן גבוהה הרבה יותר,
והשיקולים שנכנסים למשוואה
הם רבים יותר ,ומגוונים .כשיש

ילדים עם לקויות מסוגים שונים,
שדורשים מענה שונה ,ולעיתים עם
רגישויות ספציפיות מאוד ,צריך
להישאר כל הזמן בשליטה מלאה
על מה שקורה".
עד כמה מורכבת העבודה של
יונית? בספירה קלילה שערכנו
איתה ,מתברר שהיא מנהלת 120
קווי הסעה בבוקר ,כ 180-מסלולים
בשעות הצהריים ,שבהם מוסעים
ילדים מ 25-יישובי המועצה
ל 67-בתי ספר בסביבה הקרובה
והרחוקה ,עם מעקב צמוד אחרי
המסלולים שלהם ,וקשרים ישירים
עם הקבלנים ,הנהגים ,המלווים
– וכמובן המשפחות של הילדים,
שרוצות את הטוב ביותר עבור
ילדיהן.
"כשהתחלתי כאן ,לפני שבע שנים,
היו במועצה  80ילדים בחינוך
המיוחד שנזקקו להסעה .כיום
המספר עומד על  .300השנה
הנוכחית הייתה מאתגרת במיוחד,
עם מחסור בנהגים ומלווים שנחווה
בכל הארץ ואפילו זכה לסיקור
תקשורתי .אנחנו בגזר הפעלנו
את מירב המאמצים כדי לאפשר

לילדים שלנו ללמוד כמו שצריך,
והצלחנו במשימה".
רמה עילאית של קשב  -כל הזמן
"הטלפון שלי עמוס בהודעות כל
היום ,ולעיתים הורים כותבים לי
עד אמצע הלילה ,כשהם מעדכנים
או מבקשים בקשה מיוחדת .צריך
לזכור שאנחנו מדברים על ילדים
שהמעטפת והשגרה היומיומית
הקבועה והמדויקת חשובה להם,
ולכן מתחייב קשר רצוף עם
המשפחות .העומס בתפקיד הזה
גבוה ,וכבר קרה שהרגשתי שזה
יותר מדי ,אבל אז אני תמיד נזכרת
בילדים ,שאחרי שבע שנים אני
כבר רואה אותם כאילו היו שלי".
כל כך מגיעה לך תודה ענקית
על המסירות והרצינות שבהן את
מבצעת את תפקידך!
"תודה לכם ,אני שמחה לעשות את
העבודה החשובה שלי .בהזדמנות זו
ארצה להגיד תודה לכל השותפים
שלי שמסייעים ,מפקחים ,משפרים
ומייעלים בכל עת .ואאחל לכל
התלמידות והתלמידים ולבני
משפחותיהם שנה טובה ,בטוחה
ושלווה".
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לגלות את המגוון :סקר הטבע הגדול של גזר יצא לדרך
הטבע הוא חלק בלתי נפרד מהחיים ביישובי המועצה האזורית גזר,
הטובלים בחורשות ,שדות ושטחים פתוחים .אך אילו בעלי חיים וצמחים
חולקים איתנו בית גידול? כדי לספק תשובה אמיתית ,המועצה יצאה
לסקר טבע מקיף וראשון מסוגו
בשנים האחרונות המודעות לתרומה
החיובית הגדולה של הטבע לבריאות
ולשלווה של בני האדם צוברת תאוצה,
ומקבלת אישוש בשלל מחקרים .לצדה
של המודעות הגוברת הזו צומחת גם
ההבנה של חשיבות השימור והטיפוח
של משאבי טבע שמספקים לנו מזון,
הגנה ,אוויר לנשימה ומים לשתיה.
ביישובי המועצה האזורית גזר,
המוקפים סביבה טבעית עשירה
ושוקקת ,עם עצים ופרחים ,ציפורים
ופרפרים )וחיות אחרות( ,היתרונות
האלה מובנים מאליהם כמעט .משבילי
אופניים וטיולים ועד אוויר נקי ושקט
טבעי מבורך ,התושבים באזורנו נהנים
מנוכחות כובשת של טבע בצורות
שונות ומגוונות.
עבורנו במועצה האזורית גזר הטבע
נמצא כמעט תמיד במרחק נגיעה .אך
מה בדיוק מכיל הטבע שלנו? אילו
צמחים ובעלי חיים? ואיפה אפשר
לאתר ולטפל בסכנות ובמפגעים
לסביבה הטבעית? כדי לענות על
השאלות האלה ,ועל רבות אחרות,
השיקה היחידה הסביבתית במועצה
סקר טבע מקיף וראשון מסוגו,
שיאפשר לה לא רק להבין בצורה טובה
ומדוייקת את תמונת הסביבה הטבעית
בגזר ,אלא לתכנן מדיניות עתידית
שלוקחת בחשבון שיקולים שנועדו
לשמור על הסביבה הטבעית שלנו
לשנים רבות קדימה.

הטבע והשמירה עליו הם חלק
בלתי נפרד מהמדיניות
ביחידה הסביבתית בגזר מקדישים

ימים ולילות לטיפוח הסביבה ,ובכלל
זה ,כמובן ,הסביבה האנושית ,עם
דגש נרחב על לימודים שמנגישים
את הטבע החל מגילאים רכים ממש
במוסדות החינוך ברחבי המועצה.
במאמץ הסביבתי בגזר ,כולל בהובלת
סקר המגוון הביולוגי ,לוקחת חלק
חשוב וועדת איכות הסביבה בהובלת
רונית ויתקון ברקאי  -חברת מליאה,
נציגת היישוב סתריה ,שהיא גם יו"ר
הוועדה.
"אנחנו פועלים בתחומי הקיימות
השונים בגזר כבר שנים רבות" ,מספרת
נופר ששון עופר ,מנהלת קיימות וחינוך
סביבתי ביחידה" ,אך השנה קיבלנו
לראשונה תקציב מהמשרד להגנת
הסביבה לצרכים האלה ,והחלטנו
לצאת לסקר מקיף שיאפשר לנו להבין
ולמפות את המגוון הביולוגי בגזר,
ואיך נכון לתכנן קדימה מכל הבחינות,
תוך מתן מקום מרכזי לשיקולי סביבה
ושמירה על החי והצומח אצלנו".
על הסקר אחראי המשרד לייעוץ
אקולוגי  EcologyWiseשהקים
ד"ר גיא רותם ,המתמחה באקולוגיה
יישומית ואקולוגיה של שמירת טבע.
"אנחנו רוצים לקבל תמונה מדוייקת
ככל האפשר של המגוון הביולוגי
במרחבי המועצה" ,אומרת נופר.
,EcologyWise
מ-
"החבר'ה
שמתמחים בסקרים כאלה ,עשו סיורים
מקדימים ,דיברו עם תושבים ותושבות
אשר מכירים את השטח ,נפגשו עם
הנהלת המועצה ויצרו מפה עם 34
גזרות או 'פוליגנים' שבהם מתקיים
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המגוון הזה בצורה הטיפוסית לגזר ,עם
לקיחה בחשבון של הפעילויות ותנאי
השטח אצלנו ,מחקלאות עד בנייה,
מאזורים טבעיים בתוך היישובים,
נחלים ומשטחים גובלי שדות .לאחר
שהסתיים תהליך האפיון והמיפוי
התחיל הסקר עצמו".

שכבה של תוכן על הסביבה
יעל ברנר ,ממרכזות הפרוייקט,
מסבירה על החשיבות שלו" :המועצה
האזורית גזר מכילה שטחים פתוחים
נרחבים ואיכותיים המשמרים ערכי
טבע ונוף יחודיים ומעניינים .המועצה,
כמו גם כל אזור המרכז בארץ ,נמצאת
בתהליכי פיתוח הכוללים שטחי מסחר
ותעשיה ,הרחבות ישובים ,תשתיות
כבישים ועוד .לתהליכים אלו השלכות
על הטבע והמערכות האקולוגיות.
במיוחד כיום ,כאשר הולכת ועולה

ההכרה בחשיבותם של אזורים פתוחים
לפנאי ונופש הקרובים לאזור המגורים,
ישנה חשיבות גדולה לבחינת תשתיות
הטבע למען תושבי המועצה ולמען
שמירת הטבע והמגוון הביולוגי".
בין התגליות של הסקר עד כה435 :
מיני צמחים ,בהם כ 18-מינים מוגנים
וכעשרה מינים נדירים או בסכנת
הכחדה 88 ,מינים של עופות 16 ,מיני
זוחלים ,ועוד.
"בסקר הסביבה שאנחנו עושים כעת
נקבל תמונה טובה ומדוייקת של
יונקים ,פרפרים ,בוטניקה ,חרקים,
ציפורים וזוחלים באזורים שלנו,
דבר שיוסיף ממד של עומק ודיוק
גם לעיסוק בסביבה כנושא חינוכי
וקהילתי וגם כשיקול חשוב בעיצוב
מדיניות" ,אומרת נופר.
במקביל לסקר המגוון הביולוגי נערך

סקר של מפגעים סביבתיים ,מפסולת
בניין עד זיהום קרקע ,מים ואור ,היא
מספרת" :באביב הקרוב ,אחרי שהסקר
יסתיים ,נעבור לשלב הבא :גיבוש
מסמך הנחיות שיתאר בפירוט איך
לפעול בסביבה בגזר .איפה להקים
גדר ,איפה ואיך לדאוג למעבר לבעלי
חיים ,איזה צמחים לגדל ואפילו איפה
להאיר בלילות".
"לכל אתר שסקרנו יהיה כרטיס מיוחד
אשר יסכם את כל המידע שנאסף בו.
כל תוצרי הסקר יהיו נגישים בהמשך
לכלל תושבי המועצה" ,מוסיפה יעל
ברנר.
תוצאות סקר המגוון הביולוגי יוצגו
באביב הקרוב בכנס טבע מיוחד ,עם
מרצים בעלי שם בתחומם וסקירה של
פעילויות חינוכיות וקהילתיות מאת
הגורמים הרלוונטיים במועצה.

גאווה מקומית
ד"ר עופר קומורובסקי מכפר
שמואל הוא 'נבחר הקהל'
במיזם "גיבורי השנה"!
בטקס "גיבורי השנה"  -מיזם
משותף למפעל הפיס וקשת
 ,12מוקירים תודה לאנשים
מיוחדים שמקדישים את
חייהם למען הקהילה ,ועופר
נבחר הערב כבחירת הקהל.
לאורך שנותיו כווטרינר ,ד"ר עופר קומרובסקי ראה
היטב כיצד בעלי חיים ,וסוסים בפרט ,יכולים להיות
שותפים מדהימים לטיפול בילדים בעלי צרכים
מיוחדים .שיטת "המרחב הפתוח" שייסד משלבת
סוסים ובעלי חיים ,ומביאה טיפול הוליסטי וחדשני
לילדים בסיכון ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי.
בקהילה ובחווה של המרחב הפתוח החניכים לומדים
להתחבר לעוצמה של בעלי החיים ולעוצמה הפנימית
שבתוכם – למרות ובזכות השוני שלהם.
עופר היקר ,אתה גאווה למועצה שלנו ולארץ כולה!

ברכה כפולה לרס״מ אורי
חג׳ג׳ ,מפקד בסיס מג״ב
תעודת
שקיבל
ביל״ו,
הצטיינות על פועלו וקודם
בדרגה!
רס"מ חג'ג' מפעיל בשגרה
את המתנדבים במג״ב תושבי
המועצה מזה  12שנים.
בטקס ההצטיינות נכתב כי הצטיינות זו ניתנת:
"על התמדתך להעצמת בסיס המתנדבים ,בגיוס,
הכשרה והפעלה.
על הפעלת מתנדבי בסיס ההפעלה ביעילות רבה
ובשיתוף פעולה פורה מול התחנות.
לזכותך תפוקות מבצעיות רבות  -חשיפת מעבדת
סמים גדולה ,דרושי חקירה ,מסיעים ושב''ח רבים
על רצינות ,מקצועיות ונחישות למתן שירות וביטחון
לתושבי המועצה".
אשרינו שזכינו במפקד כמוך!
תודה לך על תרומתך ויישר כח!
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חודש המאבק באלימות כלפי נשים
מועצה אזורית גזר קוראת לכם לשמוע ,לראות ,לדבר ולהציל חיים

תעני לי בכנות

שירה איסקוב

מופע של תאטרון
פלטפורמא
בבימויה
ובהשתתפות
של
דנה דבורין

סיפור של אישה אחת אמיצה

חמישי | 3.11.2022
ט’ חשוון תשפ”ג 20:30
אודיטריום בבית ספר “עתידים”
בכרמי יוסף

חזקות ביחד
סדנאות הגנה עצמית לנערות ולהורים
ביישובי המועצה .פירוט באתר.

חמישי | 24.11.2022
ל’ חשוון תשפ”ג 20:30
בית הרצל ,קיבוץ חולדה

חינוך למיניות בריאה
סדנאות בנושא בתיכוני המועצה

פרטים והרשמה באתר המועצה
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