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www.gezer-region.muni.il | אתר המועצה

חדש! קבוצות וואטסאפ מהמועצה לתושב.
שילחו וואטסאפ למספר 052-3335601

ותקבלו מידע ועדכונים ישירות לנייד שלכם. 

שירותים לתושב/ת
פנייה למוקד 24/7

מכל טלפון )נייד/קווי( 08-9274001
בחיוג מקוצר 5367

פגישה אישית עם ראשת המועצה
ראשת המועצה רותם ידלין מזמינה את

תושבי המועצה לפגישות אישיות במשרדה
 בכל יום רביעי  18:00-15:00  בניין 

המועצה  בתיאום מראש  08-9274020

וואטסאפ גזר
 פתיחת קריאות דיגיטליות באתר המועצה 

 או בוואטסאפ 24 שעות ביממה!
 שימרו את המספר 052-3319900
 או היכנסו למרחב האישי שלכם באתר 

המועצה לביצוע פעולות דיגיטליות

 מוקד המועצה שודרג ומעכשיו יקבלו את הפניות שלכן נציגות 
ונציגי שירות, שעובדים ועובדות במועצה, ובאמת מכירים אתכם.

 מוקד המועצה התחדש. 
לשירותכם!

המוקד פעיל 24 שעות ביממה | מענה טלפוני ודיגיטלי בין השעות 7:00-21:00 
מענה דיגיטלי ו/או אנושי לנושאים דחופים בין השעות 21:00 ועד 7 למחרת

*5367 / 08-9274001
מוקד המועצה:
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דבר ראשת המועצה
תושבות ותושבים יקרים,

רותם ידלין
ראשת המועצה

אם יש משהו שמסמל יותר מכל את 
הזו,  העונה  זו  שלנו  הכפרי  המרחב 
שבה הכל ירוק ופורח ומזמין אותנו 
לצאת החוצה למרחב הירוק, לטייל 
הטבע  ואוצרות  המועצה  שבילי  בין 
והמורשת שלה, באופניים או ברגל, 

עם משפחה וחברים.
את  שמדגישה  בשנה  התקופה 
הכפרי  המרחב   – שלנו  הייחודייות 
בהירה  הכי  בצורה  ומבהירה  במרכז 
למרחב  שלנו  החובה  את  שיש 
שלנו  הייחודיות  את  לשמר  הזה: 
חקלאי,  אקולוגי,  כאקוסיסטם 
ויופיה,  אופיה  את   לשמר  קהילתי; 
הארכאולוגיה  הטבע,  נכסי  את 
וההיסטוריה, השזורים כולם בתבנית 
המאפיינת  הייחודית  המולדת  נוף 

את המועצה. זו משימת העל שלנו.
בגיליון הזה, התרכזו להם יחד הרבה 
מהתהליכים שאנחנו מקדמים ברמה 

האסטרטגית של המועצה:
התהליך  ובראשונה,  בראש 
האסטרטגי – כתבה מרחיבה שבה 
התעמקנו בתכנית האסטרטגית של 
המועצה, ששמה לה למטרה לשמור 
להבטיח  המועצה,  של  חוסנה  על 
לתושבי  גבוהה  שירותים  רמת 
החיים  איכות  על  ולשמור  המועצה 
על  שמירה  תוך  זאת  וכל  בתחומה, 

הצביון הכפרי של המועצה. התכנית 
של  שלם  מהלך  היא  האסטרטגית 
סביבתיים,   - משמעותיים  תהליכים 
ותודעתיים  מורשתיים  חינוכיים, 
ומהווים  במקביל  מתרחשים  אשר 
חלק מתכנית העבודה שלנו במועצה. 
מחלקם תוכלו להתרשם בגיליון זה:

-  כחלק מהתוכנית  תהליך מיתוגי 
חדש  במיתוג  יצאנו  האסטרטגית 
כולה  גזר  של  סיפורה  את  שמספר 
ישובי  שלה,  הכפרי  המרחב  על    -
שיחד  המורשת  אתרי  המועצה, 
הופכים לסיפור אחד מרכזי שמחבר 
החינוך,  היישובים,   - כולם  בין 
והשטחים  החקלאות  המורשת, 
של  החדש  במיתוג  הפתוחים. 
שכן  השם,  על  שמרנו   – המועצה 
העיר  של  המפואר  בעבר  גאוותנו 
המקראית גזר, אך שינינו את הלוגו 
שלנו כך שיכלול בתוכו את הערכים 
שלנו – היישובים והקהילות, החינוך 
הירוק,  החקלאי  המרחב  המתפתח, 
בלוגו  נמצאים  כולם   – המורשת 
ויחד  שלהם  הגאוגרפי  במיקום 
חלקיו.  מסך  הגדול  שלם  יוצרים 
המהלך  על  בפירוט  לקרוא  תוכלו 

וחשיבותו.
מהמהלכים  אחד   – חינוכי  תהליך 
הוא שביל  החינוכיים האסטרטגיים 
על  ללמוד  תוכלו  עליו  בכתבה  גזר. 
מאחוריו,  שעומד  הרעיון  השביל, 
על-ידי שיתוף פעולה  והביצוע שלו 
השונות.   המועצה  מחלקות  של 
השביל הזה הוא בשבילכם, בשביל 

גזר ובשביל הדורות הבאים.
הדרכים  אחת   – סטטוטורי  תהליך 
היא  שלנו  המרחב  על  לשמור 
להרחיב את שמורות הטבע והיערות 
על  לקרוא  תוכלו  בגיליון  שלנו. 

שבעבודת  גבתון,  עינות  שמורת 
רשות  עם  יחד  מאומצת  שיקום 
לשימור  והקרן  והגנים  הטבע 
שטחים פתוחים, נחנכה לאחר עשור 
עברה  השמורה  סגורה.  שהייתה 
שיקום אקולוגי מורכב, הרחקת מיני 
צומח פולשים, שימור וטיפוח צמחי 
ובניית  החיים  בעלי  השבת  ביצה, 
שביל הליכה מרחף להולכי רגל מעל 
תצפית  למגדל  עד  שמגיע  הביצה, 
המועצה,  מהנדס  שתכנן  מרהיב, 

אדריכל עמית קפוזה.
כל  ממשיכים  אנחנו  זה  כל  ולצד 
"חודש  העת בחיזוק הקהילה שלנו. 
הוקדש  הכלל"  מן  יוצא  פברואר 
המודעות  להעלאת  במועצה 
צרכים  עם  אנשים  של  להשתלבות 
וציינו  ובקהילה,  בחברה  מיוחדים 
בגנים  אירועים,  של  בשורה  אותו 
בבתי הספר ובקהילה. בחודש מארס 
האישה  יום  את  מציינים  אנחנו 
של  הנשים  ועידת  עם  הבינלאומי 
ואירועים  מעניינות  הרצאות  גזר, 
האביב  פרוץ  ועם  המועצה.  ברחבי 
מגיעים אירועי הספורט שלנו - "טור 
שטיינברגר  איתי  של  לזכרו  גזר" 
רכיבה  טור  הינו  שהשנה  ז"ל, 
3 אירועי רכיבה  מ-  אמיתי המורכב 
"צעדת  גזר";  "שביל  על  משפחתיים 

הרצל" והשקת חוות הרצל.

מחכה לכם על שביל גזר ובאירועי 
המועצה השונים,

ומאחלת לכם ולבני משפחותיכם 
חג אביב שמח,
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מועצה אזורית גזר

תתחדשי על המיתוג 
החדש!

ב-1 בינואר 2023 השקנו את המיתוג 
ארך  התהליך  המועצה.  של  החדש 
אליו  התייחסנו  כי  שנתיים)!(  כמעט 
מועצה  יום  בכל  לא  ראש.  בכובד 
שואלת את עצמה שאלות על השם, 
על הלוגו ועל הערכים שהיא מובילה. 
לתהליך  צוהר  לכם  גם  לתת  רצינו 
נצעד  בואו  יחד.  שעברנו  המרתק 

במשעוליו. 
בסמיכות  נערך  המיתוג  הליך 
- דיוק התוכנית  לתהליך חשוב נוסף 
)המופיע  המועצה  של  האסטרטגית 
בתהליך  זה(.  בגיליון  בהמשך 
משימת  את  הדגשנו  האסטרטגי 
העל - שמירה על הצביון הכפרי של 
שמועצה  כך  על  דיברנו  המועצה. 
האחרונה  המועצה  היא  גזר  אזורית 
חקלאיים  שטחים  עם  הארץ  במרכז 
שהיא  כך  ועל  רציפים,  ופתוחים 
חקלאי  צביון  על  לשמור  השכילה 
וכפרי אל מול התפתחות מואצת של 
אזור המרכז. בכך שמרה המועצה על 
הטבע,  נכסי  על  יופייה,  ועל  אופייה 
ההיסטוריה,  ועל  הארכאולוגיה  על 
השזורים כולם בתבנית נוף המולדת 
הייחודית המאפיינת אותה. התוכנית 
כיווני  מספר  שילבה  האסטרטגית 
אופייה  על  לשמור  שנועדו  פעולה, 
מהלך  הרחוק:  לעתיד  המועצה  של 

מהלך  סביבתי,  מהלך  סטטוטורי, 
וטבע במרחב, מהלך  לחיזוק מורשת 

חינוכי ולצידם מהלך תודעתי. 
הוא  חשיבות.  יש  תודעתי  למהלך 
תושביה  המועצה,  כיצד  מגדיר 
את  מציגים   - אנחנו   – ועובדיה 
לאחר  לעצמנו,  כול  קודם  המועצה 
מטיילים   – מסביבנו  לעולם  מכן 
למקבלי  חשוב,  פחות  ולא  ועסקים, 
ההחלטות בממשלה. לסמל המועצה 
יש חשיבות, כי הוא מביא לידי ביטוי 
ואת  הייחודיים  המקום  מאפייני  את 
שאלנו  לכן  בהם.  המפעמת  הרוח 
והשם  הנוכחי  עצמנו אם הסמל  את 
רוח  ואת  אלה  מאפיינים  מייצגים 

המועצה כולה. 
יש  לעיתים  נכון,  גזר.  השם  ראשית, 
קרויים  אנחנו  אם  אותנו  השואלים 
על שם הירק, ולהם אנחנו עונים: גזר 
הייתה עיר חשובה ומשמעותית בימי 
התנ"ך, עיר שהילכו בה מלכי ישראל, 
ששלטה  עיר  המכבים,  ואחריהם 
לצפון.  ומדרום  לירושלים  הדרך  על 
מורשתה  את  להמשיך  גאים  אנחנו 
בחרנו  ולכן  לילדינו,  אותה  ולהנחיל 

להישאר מי שאנחנו - גזר. 
קבוצות  באמצעות  המועצה.  סמל 
אינם  גזר  תושבי  כי  גילינו,  מיקוד 
מתמקד  שהסמל  כך  עם  שלמים 

תל  המועצה,  של  בלבד  אחד  באזור 
ולכן מייצר חוסר זהות לאזורים  גזר, 
שהעמקנו  ככל  במועצה.  אחרים 
בסמל הישן, התברר כי מתחת לקווי 
המתאר של תל גזר, שהופיעו בחלקו 
מערות.  של  שרטוט  קיים  העליון, 
בעצם  מדובר  כי  העלה,  קצר  בירור 
במפעל המים שחשפנו אך לאחרונה, 
ולפני שנים – טרום החפירות - נחשב 
היתרונות  אף  על  כי  הבנו  כמערות. 
דווקא  שהוא  ייתכן  הישן,  בסמל 
מוריד מערכו של תל גזר. מאחר שגם 
תושבים רבים אינם מרגישים כי הוא 
מייצג אותם, יצאנו להליך יצירה של 
סמל חדש, שמייצג את הערכים ואת 

החוזקות של מרחב גזר. 
בשני שלבים.  נעשה  המיתוג  תהליך 
המבדל,  הסיפור  יצירת  ראשית, 
מליאת  חברי  עם  ביצענו  שאותו 
וחברי  המועצה  הנהלת  המועצה, 
בינואר  בסיומו,  המקומיים.  הוועדים 
סקר  הציבור  בקרב  ערכנו   ,2022
עמדות, ואתם אמרתם כי לפני הכול 
גזר היא בשבילכם בית, מרחב כפרי 

וירוק וקהילה. 
לאחר תהליך זה עברנו לשלב הזהות 
נעזרנו  התהליך  בכל  הוויזואלית. 
בבעלי מקצוע מבין תושבי המועצה, 

שהיו קבוצת שיח וביקורת. 

רותם ידלין ומיכל דבורצקי
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שלנו  הסיפור  את  לספר  חיפשנו 
במרחב,  המורשת  אתרי  על   – בגזר 
שמספרים סיפורים מתקופות שונות 
של המועצה, מימי ספר יהושע, דרך 
המדינה  הקמת  תרפ"ט,  מאורעות 
ימינו  ועד  ההתיישבות  והתפרסות 
אנו; על הקהילות השונות בקיבוצים, 
הקהילתיים;  וביישובים  במושבים 
האירועים  על  על העסקים הקטנים, 
מיקדנו  הזה  בתהליך  התיירות.  ועל 
מורשת  במועצה:  שלנו  הנכסים  את 
הציונות,  ראשית  קדומה,  התיישבות 
חקלאי,  מרחב  מובילה,  התיישבות 
יום  לטיולי  מוקד ארצי  ירוקה,  ריאה 
בערכים  התמקדנו  ואז  אנושי,  ונוף 
קהילה,  מורשת,  אותנו:  שמאפיינים 
נולד  מכאן  וחקלאות.  מרחבים 
תיאור הסמל: המרחב הכפרי במרכז. 
הוא  הארץ  במרכז  הכפרי  המרחב 

אנחנו, ואותו אנחנו שמים במרכז.
בשלב זה טיילנו )וירטואלית, כמובן( 
המיתוג  הליכי  את  בחנו  בעולם. 

רוסיה  של  ואמסטרדם,  פריז  של 
 - וסאו פאולו  וקולומביה, של פורטו 

וקיבלנו מהם השראה. 
סיפור  וחיפשנו  לגזר  הביתה  חזרנו 
מבדל, שירגיש את המקום, שלא יוכל 
להתקיים בשום מקום אחר, שיכלול 
את האלמנטים הייחודיים המרכיבים 
גזר.  אזורית  מועצה  של  הפאזל  את 
חיפשנו לוגו שמספר את הסיפור של 
כולנו בצורה עדכנית וייחודית. רצינו 
לשנות את זווית הראייה שלנו ועלינו 
עלינו  ומקיף.  רחב  למבט  למעלה, 

למבט על. 
צורתה  לנו  התגלתה  על  ממבט 
שהיא  כפי  המועצה,  של  הייחודית 
משתקפת במפה. התגלה לנו פסיפס 
לכולנו.  המוכר  החקלאיים  השדות 
הייחודיות  צורותיהם  לנו  התגלו 
קריות  של  שלנו,  היישובים  של 
הכבישים  של  המתאר  קווי  החינוך. 
והתשתיות. כל אלה ועוד משתלבים 
ודינמית.  מגוונת  תמונה  ויוצרים 

של  עשירים,  חיים  של  ציון  נקודות 
יכול  אחד  כל  שבה  משותפת,  חוויה 
הגדולה.  בתמונה  מקומו  את  למצוא 

קהילה של קהילות.
את  לסמן  התחלנו  העל  מבט  ובתוך 
שלנו.  היישובים   25 של  המיקום 
קהילות מגוונות ושונות, המתפרסות 
ומסמלות עבורנו  על מרחב המועצה 
אחד  כל  כהה.  בירוק  צבענו  קהילה, 
היום  עצמו  את  למצוא  יוכל  מאיתנו 
החינוך  קריות  ארבעת  את  בסמל. 
על  שחרטה  מועצה  אנחנו  כי  שלנו, 
בכתום.  צבענו  החינוך,  את  דגלה 
הצמיחה,  מקור  שלנו,  העסקים  את 
עיצבנו ככוכב על פני המרחב וצבענו 
בסגול. ובין כל אלה, את הערך המרכזי 
שהוא החקלאות צבענו בירוק בהיר. 
ובמקומו עומד תל גזר אחד, המסמל 
את המורשת המפוארת של המועצה 
יחד  מתחברים  אלה  כל  שמה.  ואת 
אזורית  מועצה  של  החדש  לסמלה 

גזר – המרחב הכפרי במרכז. 

מועצה אזורית גזר הינה מרחב של ירוק בעיניים, מרחב עם עבר מפואר, שצועד אל המחר.
ישוביי המועצה, החינוך המתפתח, נקודות המורשת, התרבות ותיירות נמצאים כולם בלוגו במיקום 

הגאוגרפי שלהם, ויחד יוצרים שלם הגדול מסך כל חלקיו.

נרגשים להציג בפניכם את הלוגו 
החדש של מועצה אזורית גזר

מועצה אזורית גזר הינה מרחב של ירוק בעיניים, מרחב עם עבר מפואר, שצועד אל המחר.
ישוביי המועצה, החינוך המתפתח, נקודות המורשת, התרבות ותיירות נמצאים כולם בלוגו במיקום 

הגאוגרפי שלהם, ויחד יוצרים שלם הגדול מסך כל חלקיו.

נרגשים להציג בפניכם את הלוגו 
החדש של מועצה אזורית גזר
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24.3.23
ב‘ ניסן תשפ“ג

תל גזר ועין וורדא
מקטעים 2+3

7.5 ק“מ

7.4.23
ט“ז ניסן תשפ“ג

מצפה שעיה  
ויער שעלבים

מקטע 1
7 ק“מ

21.4.23
ל‘ ניסן תשפ“ג

בית הרצל  
ויער חולדה

מקטע 4
6 ק“מ

רכיבת אפניים חווייתית לכל המשפחה

סדנה 
מיוחדת 
בשטח

לזיכרו של איתי שטיינברגר ז“ל
פרטים והרשמה באתר המועצה
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הסתיים המחזור הראשון של קורס 'מנהיגות העתיד של גזר'

חודש המאבק באלימות נגד נשים

הסתיים המחזור הראשון של תכנית 
'מנהיגות  תחומית  הרב  המנהיגות 
עתודה  הכשרת  שמטרתה  העתיד', 
וניהולית במועצה האזורית  ציבורית 
גזר, ובימים אלו החל המחזור השני.

והובילה  בנתה  אותה  התכנית, 
מחלקת  מנהלת  יפרח,  ליאורה 
היישובים במועצה, יועדה לתושבים 
במנהיגות  לעסוק  המעוניינים 
והשתתפו  המועצה,  יישובי  ובניהול 
שבחרו  ותושבות,  תושבים   42 בה 
היישוב  ניהול  על  וללמוד  להגיע 

גזר  צוין במועצה האזורית  בנובמבר 
חודש המאבק באלימות כלפי נשים. 
בהרצאתה  נפתחו  החודש  אירועי 
את  שהשאירה  איסקוב,  שירה  של 
הקהל ללא מילים. זו היתה הזדמנות 
לשמוע מקרוב את סיפורה האמיץ, 
היום,  עד  שנמשכת  התמודדותה 

ובחירתה בחיים. 
ביישובי  התקיימו  החודש  במהלך 
עצמית  הגנה  סדנאות  המועצה 
כלים  קיבלו  בהן  ולהוריהן,  לנערות 
אלימות  במצבי  פיזית  להתמודדות 

חלק  ולקחת  והקהילה, 
היישובים  בהנהגת 

העתידית.
התכנית, בת 13 המפגשים, 
תנועת  בשיתוף  שנערכה 
הקניית  כללה  המושבים, 
לניהול  וכלים  ידע 
אספקת  ופיתוחו,  היישוב 

שירותים, ניהול תקציב, ניהול קהילה 
בהיבטים סביבתיים, צמיחה כלכלית 
המשתתפים  הגישו  ובסיומה  ועוד, 
פרויקט שהתבסס על תכני התכנית, 

נחתם  החודש  וסיכון. 
בכנות"  לי  "תעני  במופע 
פלטפורמא,  תאטרון  של 
שחוו  נשים  משחקות  בו 
מינית  פיזית,  אלימות 
את  והביאו  ורגשית, 
כחלק  לבמה  סיפורן 

מתהליך ריפוי והחלמה.
אנחנו במועצה כאן עבור 

לאלימות  נחשפת  אם  אחת.  כל 
התערבי.  תתעלמי,  אל   - בסביבתך 
אל  התקשרי  בשבילך.  כאן  אנחנו 

היישוב.  מניהול  סוגיות  הציגו  ובו 
המשתתפים  קיבלו  הסיום  במפגש 
תעודה בחסות אקדמית של מכללת 

ספיר.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים 
המועצה  למוקד  או  המועצה  של 
08-9274001, למשרד הרווחה 118, 

ל.א. לאלימות 6724*

אושר תקציב 2023: ממשיכים לפעול למען התושבים
השנה  ולקראת  דצמבר  חודש  בסוף 
תקציב  אחד  פה  אושר  החדשה, 
 243 בסך  גזר  האזורית  המועצה 
מיליון שקל. תוכנית העבודה לשנת 
2023 אושרה גם היא באותו מעמד. 
שמליאת  החמישי  התקציב  זהו 
והוא  העבירה,  הנוכחית  המועצה 

25% בחמש שנים.  מגלם עליה של 
בין היתר, בשנת 2023 קיבל החינוך 
ומיצוי  אי פעם,  הגבוה  את התקציב 
תקציבי הממשלה נמצא בשיא חדש.
הנוכחית  לשנה  העבודה  תוכנית 
כוללת, כמו תמיד, מגוון אוכלוסיות. 
תרבות,  בית  הקמת  על  הוחלט 

בבית  למבוגרים  ופנאי  ספורט 
בריכת  וחימום  קירוי  חשמונאי, 
מבנה  שיפוץ  המועצתית,  השחייה 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף 
מיליון   2.4 של  בתקציב  וסביבתו 
שקל  מיליון   5 והוספת  שקל, 

לתקציבי הפיתוח ביישובים.
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שישי ירוק: חגיגת אהבה לסביבה
בכפר  התקיים  בדצמבר 
ירוק',  'שישי  יריד  נון  בן 
כאן  למסורת  כבר  שהפך 
מתושבי  מאות  במועצה. 
הגיעו  והסביבה  המועצה 
ומקיימת,  ירוקה  לחגיגה 
תוצרת  דוכני  סדנאות,  ובה 

מקומית ומוסיקה נהדרת.
של  חיבור  יצר  האירוע 
מיזמים  מקומיים,  עסקים 
קהילתיים, דוכנים של ילדים 
שניה,  יד  חנויות  וילדות, 
יד,  ועבודת  אמנות  דוכני 
אוכל טרי ובריא - ששיקפו 

פסיפס מדהים של הקהילה שלנו.
יד  עבודת  מסדנאות  נהנו  הילדים 
ומלאכות מהטבע ומילאו את ידיהם 
קיימים  מחומרים  שהוכנו  באוצרות 
ובשימוש חוזר. התוכנית האמנותית 
מקומיים  מוזיקה  הרכבי  כללה 
שניגנו  שלנו,  המוכשר  הנוער  של 
וחיממו את האווירה לקראת המופע 
זמרת  ביסמוט,  קורל  של  המרכזי 
לטבע  וחיבור  קיימות  שחיה  יוצרת 

ולקהילה. 
כיאה לאירוע בסימן "אפס פסולת", 
שמחנו לראות שבסופו פחי האשפה 

נותרו ריקים.

"כפתור הפרפר" - איזור בטוח בשבילך
אלימות  חווה  אתה  או  את  אם 
במשפחה, תחושת איום, צורך בעזרה 
בדיסקרטיות.  עבורך,  כאן  אנחנו   -
חשוב לדעת שבכל רגע ניתן להיכנס 
"כפתור  על  וללחוץ  המועצה  לאתר 
אלימות  למניעת  מומחים  הפרפר". 
במשפחה מטעם הפרפר כבר ידאגו 
ליצור איתך קשר כדי לעזור לך תוך 

שמירה על דיסקרטיות. 

המועצה,  לאתר  הכפתור  בהוספת 
של  לשורה  מצטרפים  אנחנו 
ארגונים פרטיים אשר מנגישים את 
יכולת הדיווח האנונימית על אלימות 
חייב  לא  שהמדווח  בכך  במשפחה, 
להיכנס לאתר הקשור באופן מובהק 
דבר  במשפחה,  אלימות  לנושא 
את  שקט  באופן  לשמור  שמסייע 
הפניה לגורמי הסיוע וקבלת המידע. 

מגיעות  הכפתור  דרך  הפניות 
לעמותת "ל.א. לאלימות" הפועלת 
ונציגיה  שנה,   40 מעל  בתחום 
תודה   .24/7 למענה  זמינים 
לעולם  מתחברים   - "קאבו  לחברת 
בטוח", שפיתחה את מיזם "כפתור 
הזוכה  המוצר  שהוא  הפרפר", 
מיכל  פורום  של   2022 בהאקתון 

סלה ז"ל.

ציון לשבח למועצה בכנס הקיימות במרחב הכפרי
אותם  העומק  מתהליכי  כחלק 
הסביבתית  היחידה  מקדמת 
השתתף  גזר,  האזורית  במועצה 
בכנס  הכפרי  המרחב  אגף  צוות 
שנערך  הכפרי,  במרחב  הקיימות 

לראשונה בחודש נובמבר.
משבר  בהשלכות  שעסק  הכנס, 
ניהול  כגון  בנושאים  דן  האקלים, 
פתוחים,  שטחים  על  ושמירה 
במועצות  מתחדשות  אנרגיות 

אזוריות, חזית שינוי האקלים, 
פתרונות  בקיבוצים,  קיימות 
לפסולת במרחב הכפרי ועוד.
הוענקה  לשבח  ציון  תעודת 
על  גזר  האזורית  למועצה 
בנושאי  הענפה  פעילותה 
זוהי  השונים.  הקיימות 
גאווה גדולה עבורנו, ואשכול 
והיחידה  הכפרי  המרחב 

לעסוק  ימשיכו  הסביבתית 
ברחבי  ולקדמם  אלה  בנושאים 

המועצה.
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איך מגיעים מעזריה ויד רמב"ם לבית חשמונאי? באופניים כמובן!
הושלם  טובה  בשעה 
האופניים  שביל  ונחנך 
ויד  עזריה  בין  המחבר 

רמב"ם לבית חשמונאי. 
חלק  הוא  השביל 
שבילי  של  אב  מתוכנית 
ליוממות,  אופניים 
ישובי  כל  את  המחברת 

המועצה. 
תכנון  לאגף  תודה 
והנדסה, לנציגי עזריה ויד 
שעמל  מי  ולכל  רמב"ם, 
השביל.  סלילת  על 
רכיבה  לכולנו  שתהיה 

בטוחה ונעימה!

לאחר שנתיים של מאבק: 
יתאפשר להקים יחידת מגורים שלישית בנחלות במושבים

בהמשך לשורת הצלחות במאבקי המועצה לטובת המושבים, הצלחה דרמטית נוספת: הוועדה המחוזית 
הפכה את החלטתה בנוגע לגודל נחלת המגורים במושבים והגדילה אותה ל-2.5 דונם

הובילה  האחרונות  בשנתיים 
ראשת המועצה האזורית גזר, רותם 
לטובת  ועיקש  נחוש  מאבק  ידלין, 
יפרח,  עמית  עם  יחד  המושבים, 
להגדלת  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 

שטחי הנחלות שייועדו למגורים.
ההחלטה  בהפיכת  התמקד  המאבק 
הגורפת של הוועדה המחוזית מרכז, 
מגורים  בייעוד  השטח  גודל  כי 
ביישוב כפרי בכל נחלה הקטן משני 
דונמים, יגדל עד שני דונמים בלבד. 
בנושא  והיסודית  העקבית  העבודה 
עם  פגישות  מספר  היתר  בין  כללה 
שקד,  איילת  לשעבר  הפנים  שרת 

עו"ד  לשעבר  הדיור  מטה  יו"ר  עם 
שירה  סגניתו  ועם  הייזלר,  שלומי 
בוועדה  האיוש  תחלופת  ועם  ברנד, 
הוועדה  יו"ר  עם  פגישות  המחוזית, 
הנכנס עו"ד מיכה גדרון ועם מתכננת 
המחוז הנכנסת יעל סלומון. בנוסף, 
החלטת  על  ערר  הגישה  המועצה 
הוועדה המחוזית בתב"ע של היישוב 
פדיה, שהגבילה את שטח המגורים 

בנחלה לשני דונמים בלבד.
והוועדה  פרי,  נשאו  המאמצים 
מהחלטתה,  בה  חזרה  המחוזית 
החלטות  לשנות  יש  כי  וקבעה 
גודל  כי  ולקבוע  בנושא  קודמות 

בכל  כפרי  למגורים  בייעוד  השטח 
דונם  מ-2.5  קטן  ששטחה  נחלה 
המשמעות  דונם.  ל-2.5  יוגדל 
דרמטית:  החדשה  ההחלטה  של 
המכשול שהוסר מאפשר למושבים 
הקמתן  את  שתאפשר  תב"ע  לקדם 

של יחידות דיור שלישיות בנחלות.
בנושא  המועצה  עבדה  תמיד,  כמו 
עניין  בעלי  עם  פעולה  בשיתוף 
ידלין  הובילו  המהלך  את  נוספים. 
ויפרח בשיתוף פעולה עם שי חג'ג', 
יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל, 
המועצה  ראשת  גונן,  גני  ואושרת 

האזורית דרום השרון.
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 FASHION & BEAUTY יוצאות מהשגרה בערב

מדעניות העתיד נמצאות כאן אצלנו בגזר

שמו  המועצה  נשות  אחד,  לערב 
בצד,  האחרים  העיסוקים  כל  את 
בגזר:  נראה  שטרם  לאירוע  והגיעו 
 FASHION & BEAUTY ערב שכולו 

בזאפה ברקן. 
דוכני  לאורחות  חיכו  בכניסה  כבר 
אוכל טעימים, מוזיקה מקפיצה של 
DJ אלעד יניב, ותערוכות של מעצבות 
המאפרת  גזר.  תוצרת  מקומיות 
אורטל בניסטי הציגה את הטרנדים 
החמים בעולם האיפור והדגימה על 
תושבת  מריומה,  נעמה  הדוגמנית 

באגף  וחדשנות  מדע  מחלקת 
משרד  עם  בשיתוף  החינוך, 
המדע והטכנולוגיה, החלו השנה 

את פרויקט "מדעניות העתיד". 
של  הראשונים  בשלבים 
הפרויקט, נבחרו הנערות בכיתות 
ונבנתה  החינוך,  קריות  מכל  ח' 
קבוצה מצויינת של בנות שהחלה 

מצליח )כוכבות "פריפרייה 
אחת  וכל  אימפריה"(, 
טיפ  לקחה  מהמשתתפות 
בסוף  הביתה.  שניים  או 
העל  מעצב  עלה  הערב 
קונטנטו,  דרור  הישראלי, 
עם סיפורו המרתק על חייו 
גמרא  למד  בהם  מהימים 
עולם  לצמרת  הגעתו  ועד 

האופנה. 
על  חברתי  לשיוויון  למשרד  תודה 
על  ברקן  ליקב  באירוע,  התמיכה 

על  ורווחה  קהילה  ולאגפי  האירוח 
את  ששלחו  כך  ועל  מופתי  ארגון 

נשות המועצה לישון זוהרות יותר.

במהלך  משותפת.  בלמידה 
נחשפות  שנתי  התלת  הפרויקט 
מדעיות  לתוכניות  הנערות 
העצמה,  קורסי  עוברות  שונות, 
מדעיים,  תגבור  ללימודי  זוכות 
יוצאות לסיורים רלוונטיים ועוד.

העתיד  אתן   – צעירות  מדעניות 
של כולנו. גאים וגאות בכן מאוד!

שבוע החלל הגיע למועצה 
הרגשתם לאחרונה שהילדים 
מעופפים?  קצת  שלכם 
השתתפו  הם  כי  זה  אולי 
מדע  מחלקת  של  בפעילויות 
לרגל  החינוך  באגף  וחדשנות 

שבוע החלל!
השתתפו  ד'  שכבות  תלמידי 
ב"יום חלל", בו למדו על אילן 
רמון ז"ל, על מערכת השמש, 

בעצמם  בנו  ואף  הטלסקופ,  על 
דגמים שונים.

מפעילות  נהנו  ז'  כיתות  תלמידי 
רחבה ומגוונת שכללה חוויה מיוחדת 
בטלסקופים,  צפייה  בפלנטריום, 

הרצאה וסדנה על כח הכבידה.
או  האסטרונאוט  האם 
מגזר?  יגיעו  הבאה  האסטרונאוטית 

אנחנו עוד עתידים לגלות.
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הדיגיטציה נמשכת: 
פרויקט ענק לסריקת ארכיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

על  דגש  שמה  גזר  אזורית  מועצה 
פוסחת  שלא  מתמשכת  דיגיטציה 

על אף מחלקה.
הוועדה  האחרונות  בשנתיים 

המקומית לתכנון ובנייה 
ענק  פרוייקט  מבצעת 
במסגרתו הופך הארכיון 
הבניין  תיקי   - לדיגיטלי 
כדי  ומתויגים,  נסרקים 
שניתן יהיה לאתר אותם 
בנוחות ובקלות. במהלך 
דגש  מושם  הפרויקט 
המסמכים  הנגשת  על 
ומועלים  ושקיפותם, 
כל  של  הסריקות  הוועדה  לאתר 
היתר  דף  הרשמיים:  המסמכים 
)"גרמושקה"(  היתר  תכנית  בנייה, 

ותעודת גמר.

נסרק,  כבר  מהארכיון  כ-70% 
עד  בפרויקט,  ממשיכים  ואנחנו 
היישובים  כל  סריקת  להשלמת 
והועלו  נסרקו  בינתיים  במועצה. 
לאתר היישובים: סתריה, פדיה, נען, 
שמואל,  כפר  איילון,  משמר  גזר, 
הדר,  גני  ביל"ו,  כפר  עוזיאל,  בית 
נוף  דוד,  משמר  מצליח,  רמב"ם,  יד 
יוסף וסיידון  איילון, שעלבים, כרמי 

גזר.
במהלך תוכנית הדיגיטציה והפחתת 
את  גם  השקנו  בנייר,  השימוש 
על  הדיגיטלית  החתימה  תהליך 

היתרי הבנייה.

בכרמי יוסף
בית שמור כ 350 מטר עם יחידה

מגרש 1700מטר, נוף ליער!

בכרמי יוסף
בית יפה 330 מטר עם יחידה ונוף!
מגרש 1800מטר זכות לבית נוסף!

בכרמי יוסף
נחלה יפהפייה 1750 מטר+24דונם
בית ייחודי ומפנק 550 מטר! נוף!

מושבי השפלה והסביבה

חג אביב שמח

בית בבית במושבמושב
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן

ביד רמב"ם
160/540 מושקע!  5חד במפלס, 

גינה יפה מטופחת עם בריכה!!!
בהרחבה 150/500 במפלס!
גינה גדולה ויפה עם עצי פרי!

במשמר איילון
נחלה יפהפייה ומניבה! נוף!
בית 120 מ' מחסנים 800 מ'

במשמר איילון
נחלה יפה כ- 25 דונם! נוף!

בית + זכויות בניה לבתים ומחסן!

במצליח
משק יפהפיה 10 דונם ברצף!

בית מדהים 300 מטר + בריכה!

בניהול מאיר וענת קריחלי

בטל שחר
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בין סניף בנק למעיין: שביל גזר החדש עובר בכל נופי ילדותנו

חריף  עימות  פרץ   1965 בשנת 
לירדנים  אמיצים  קיבוצניקים  בין 
חדורים. העימות היה משונה מאוד: 
לא ירי תותחים, לא חדירות מחבלים, 
לא הבערת גבולות - אלא חריש של 
טרקטורים. בניסיון לספח את האזור 
איילון,  בעמק  שנשאר  המפורז 
חקלאים  יצאו  לטרון,  משטרת  מול 
בשנת  בשבת  מהיר  לחריש  ירדנים 
קביעת  למנוע  מנת  על  שמיטה. 
לסיפוח,  שיובילו  בשטח  עובדות 
קיבוץ  רב  מיוחד  באופן  אישרו 
והרב  שלזינגר,  מאיר  שעלבים, 
ולבצע  לצאת  גורן,  שלמה  הצבאי, 
חריש נגדי ביום שבת בשנת שמיטה. 
יצאו באומץ  כך, ערב ששת הימים, 
וחילונים  דתיים  הטרקטור",  "לוחמי 
הסביבה,  ומקיבוצי  משעלבים 
להילחם בנחישות על אדמת ישראל 
מול  אל  משלהם  חריש  ידי  על 
הירדנים. בשלב מסוים התפתח קרב 

יריות, בעקבותיו נסוגו הירדנים.
סיפור הגבורה הזה נשמע אולי קצת 
ייראה  כיצד  קבע  הוא  אבל  מוזר 
השטח שלנו, ממש כאן בגזר. האם 
מבלי  גזר  את  להכיר  באמת  אפשר 
שבבסיסה,  הסיפורים  את  להכיר 
הסיפור  כמו  או  הזה?  הסיפור  כמו 
של שיירת חולדה? או מבלי להכיר 
את סיפורי תל גזר לאורך הדורות – 
בה הילכו יהושע בן נון, שלמה המלך 

ויהודה המכבי?
מאמינים  גזר  האזורית  במועצה 
המרחב  של  אמיתית  "הכרה  שלא. 
בשבילים,  עובר  בו  חיים  שאנחנו 
בנקודות הציון, במקומות המיוחדים 
שהמקום  ההיסטוריים  ובסיפורים 
ארז,  ליטל  אומרת  בהם",  ספוג 
מנהלת מחלקת אשכול חינוך חברתי 
קהילתי באגף החינוך, "וכדי להרגיש 
כולנו  למקום,  אמיתית  שייכות 
דרך  לעומק,  אותם  להכיר  צריכים 

לפגוש  להתבונן,  לטייל,  הרגליים. 
את האנשים, לשמוע את הסיפורים, 
זו  ההיסטוריה.  האוכל,  האומנות, 
שביל  את  שיצרנו  המרכזית  הסיבה 

גזר". 

חזון ישן קורם עור ושבילים
מסבירה  במועצה,  החינוך  תוכניות 
הכרת  על  רב  דגש  שמות  ליטל, 
הסביבה וחיבור אליה תוך הסתכלות 
על נופי גזר ומרחביה כרשת שלמה 
ובשנה  למידה,  הזדמנויות  של 
ילדותי  "נוף  יוזמת  הורחבה  שעברה 
– שבוע גזר" במערכת החינוך לכדי 
תוכנית חינוכית מלאה בבתי הספר. 
להרחיב  החליטו  החינוך  באגף 
והחוויות של  ולהעמיק את התכנים 
רחבה  פדגוגית  תוכנית  ובנו  המיזם, 
את  לחזק  שמטרתה  שלבית  ורב 
ליישובי  התלמידים  כל  של  הזיקה 
ומרחבי המועצה, דרך תכנים וחוויות 

מותאמי גיל. 
הקמתו  תכנונו,   – הבא  השלב 
שישמש  גזר,  שביל  של  והשקתו 
והלימוד  החיבור  פעילויות  לצורך 
מטרה  מתוך  הוקם  "השביל  הללו. 
יישובי  עם  אמיתי  חיבור  ליצור 
וסיפורי  עסקיו  אנשיו,  ועם  המרחב 
"הוא  ליטל.  אומרת  שלו",  המורשת 
ומחולק  המועצה  יישובי  בכל  עובר 
מהם  אחד  שכל  מקטעים,  לשבעה 
אבני  שהן  התמות  בארבע  עוסק 
חקלאות,  שלנו:  במרחב  היסוד 
וסביבה.  וטבע  גבורה  התיישבות, 
סימון  על  כעת  עומלים  אנחנו 
כך  בקפידה  שתוכננו  השבילים, 
בו  לטייל  יוכל  גיל  בכל  תושב  שכל 
ובהנאה, להכיר את המקום,  בקלות 
להתחבר להיסטוריה, וכמובן לתמוך 
את  ולקדם  המקומיים  בעסקים 

התיירות". 



 | מרץ 2023 | גזרי מידע 13 

- איך עלה הרעיון להקמת 
השביל?

ראשת  של  חזונה  הוא  "החזון 
הופיע  אשר  ידלין,  רותם  המועצה, 
הראשונה  האסטרטגית  בתוכנית 
כמעט  לפני  שנכתבה  המועצה,  של 
חמש שנים, ומטרתו היתה לחבר את 
היישובים ומערכת החינוך למורשת 
המקומית ולחזק את תחושת הגאווה 
המקומית – ללמוד את המועצה דרך 
חיברנו  וחצי  כשנה  לפני  הרגליים. 
את היוזמה ליוזמת "נוף ילדותי" של 

אגף חינוך.
התהליך כולו הוא שיתוף פעולה בין 
המועצה  ראשת  סגן  החינוך,  אגף 
את  שמוביל  שנייווייס  יהודה 
את  ומקדם  כלכלית  לצמיחה  האגף 
מחלקת  עם  המקומיים  העסקים 
מנהלת  צמח,  ואילנית  עסקים, 
את  הובלנו  יחד  תיירות.  מחלקת 
ודייקנו  השביל  של  התוואי  בחירת 
אגף  שגם  כמובן  התכנים.  את 
שהוא  אירועים  עם  הצטרף  קהילה 
מקיים על השביל. השילוב המעניין 
מולטי- לתוצר  שהביא  זה  הוא  הזה 

כל  את  שמשמש  דיסציפלינרי 
ומייצר  המועצה  ואגפי  מחלקות 
עבודה  ותוכניות  פעולה  שיתופי 
נגזרת תוכנית  גם  וממנו  כולם,  אצל 

שהיא  הספר,  בתי  בתוך  חינוכית 
תוכנית 'נוף ילדותי' המורחבת".

- איך השביל משרת את תוכנית 
'נוף ילדותי'?

הפלטפורמה  למעשה  הוא  "השביל 
השני  השלב  התוכנית,  של  הפיזית 
הרחבת  היה  הראשון  השלב  שלה. 
לימודים  לתוכנית  גזר'  'שבוע 
שעברה,  בשנה  שהושקה  שלמה 
התלמידים  בו  שבוע  ילדותי',  'נוף 
שונים  לחלקים  ומתחברים  מכירים 
שמרכיבים את הנוף שלהם. השביל 
הזה  החזון  דרכה  הפלטפורמה  הוא 
קורה בפועל: חתרנו לייצר תוואי של 
שביל שנוגע בהכל ולא פוסח על אף 
אחד, עובר בכל היערות, בכל אתרי 
המורשת, בעסקים המקומיים, בעצם 

בכל מה שמרכיב את 
נוף ילדותנו.

לנו  מאפשר  השביל 
שבוע  את  להרחיב 
לתוכנית  ילדותי'  'נוף 
קורה  וזה  שנתית, 
השביל  מתוך  השנה. 
תוכניות  יוצאות 
שנתיות  חינוכיות 
ושכבה,  שכבה  לכל 
שהתלמידים  במטרה 
את  ירגישו  שלנו 

הטבע,  את  ויכירו  ברגליים  המועצה 
ואת  החקלאות  את  האומנים,  את 
סיפורי המורשת. וכמובן שישנה גם 
פעילות לקהילה - בפברואר התקיימו 
פעילויות ניווט משפחתיות שהוביל 
שעלבים  במקטע  קהילה,  אגף 
עם  משפחתיות  פעילויות  התקיימו 
ירכב  באופניים  גזר  טור  סיור,  חוגי 
שונים  מקטעים  בשלושה  השנה 
ימי  שלושה  במשך  השביל  של 
שישי במארס, צעדת הרצל תתקיים 
לאורכו של השביל ועוד. זה הרעיון, 
השביל משמש פלטפורמה לאירועי 
ודרכו  המועצה,  של  וקהילה  חינוך 

כולנו מתחברים. 
המועצה  תושבי  שכל  לנו  חשוב 
ולכן  גרים,  הם  בו  למקום  יתחברו 
עמלנו והוצאנו לאור את ספר 'שביל 
 80 בן  מושקע  בספר  מדובר  גזר'. 
עמודים, ובו מדריך למטייל, המלצות 
מסלול, סיפורים מהמקומות השונים 
האב  בתי  לכל  חולק  הספר  ועוד. 
לתושבים  לסייע  במטרה  במועצה, 
במועצה  ושביל  אבן  כל  להכיר 
שאגף  כמובן  לבית.  קרוב  ולטייל 
הדיגיטל עבד על הטמעה דיגיטלית 
מלאה של הפרויקט באתר התיירות 

של המועצה".
- אז העבודה הסתיימה?

ליטל  נגמרת",  לא  לעולם  "העבודה 
חומש  תוכנית  עוד  "יש  צוחקת, 
להקים  רוצים  אנחנו  לפנינו. 
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על שביל גזר
שביל גזר עובר בכל רחבי המועצה האזורית גזר ובעיקר בין אתרי המורשת, הטבע והתיירות שבה. אורכו 
כ-70 קילומטר והוא מחולק ל-7 מקטעים באורכים משתנים. תוואי השביל מתבסס ברובו על דרכים נגישות, 
ומקטעיו מציעים מגוון רחב של אופציות לטיולים מעגליים, נודדים ואפילו רב יומיים. השביל מסומן בכל 
אורכו על ידי סימון אחיד וברור המוצב בשטח. בתחילת כל מקטע ובסיומו מוצב שלט עם הסבר למטיילים 
על המקטע בו הם עומדים לטייל. נקודות הפתיחה והסיום של כל מקטע מאפשרות הגעה עם רכב פרטי 

בצורה נוחה.
ייחודיים על היישובים, הצעות למפגשים עם  בנקודות העניין המפוזרות לאורך השביל מתגלים סיפורים 
ותיקי המקום, המלצות למקומות אירוח, אתרי ארכיאולוגיה, יערות, גלריות אמנות, יקבים, מסעדות ועוד. 
הטיול בו הוא מסע בזמן, שמתחיל בתקופות מלכים ושבטים, ונמשך בתקופות של חיפושי אוצרות על ידי 
ארכיאולוגים ומחפשי זהב. המסע עובר לאורך סיפורי התיישבות וגבורה באדמת טרשים בראשית הקמתה 
של מדינת ישראל ומגיע עד ליצירת מרחב משגשג עם קהילות מגוונות וחקלאות פורצת דרך, הממחישה את 

החיבור בין אדם לאדמה.

לייצר בכל  ספסלים לאורך השביל, 
ילמדו,  נוער  שבני  נושא  מקטע 
השביל,  על  שדה  כיתות  להקים 
פה,  שהיו  הקרבות  על  עוד  ללמוד 

משהו  התחלנו  חלומות.  המון  ועוד 
שנה  ובכל  מתגלגל  תהליך  שהוא 
נוסיף עוד נדבך, נשפר ונשדרג – גם 
את הפעילויות וגם את החלק הפיזי 

שסוף סוף יצא לאור. זוהי רק יריית 
אנחנו  שאפילו  למשהו  הפתיחה 
לא יודעים כמה עוד נפתח ונתפתח 

ממנו". 

פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה
עדי אזולאי, מנהלת המרכז למחול 050-6888708, שירה מנשה, מנהלת מחלקת חוגים 08-9274007

28.03-03.04
)ו' בניסן-י"ב בניסן תשפ"ג(

ימים שלישי-שני )לא כולל שישי-שבת( 8:00-13:00

 חמישה ימים של סדנאות מחול 
ופעילות חוץ 

 שלוש סדנאות מחול ביום עם מורות אורחות	

 יציאה ל-2jump במודיעין )30.3.23(	

 הצגת עבודות הכנס	

 שי לכל משתתפ/ת	

 הסעות מכל יישובי המועצה	

לרישום לכנס מחול סרקו את הברקוד

כנס מחול 
בפסח

 היפ הופ | אקרודאנס | לטיני | מודרני | 
מחזות זמר | סדנת איפור

ספיר שטגמן
מחזות זמר

שובל יחזקאל
אקרודאנס

נטלי קודלקין
היפ הופ

נטלי רביץ
ג'אז מודרני
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פרטים והרשמה באתר המועצה
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עייפות ונהנות  
מירב פלדמן, לוסי אהריש וד“ר צחי בן ציון  

שיחה כנה, מצחיקה וחשופה 
על הורות, זוגיות ומה שביניהם
 

 13.3.23 | יום שני, כ‘ באדר תשפ“ג | 20:30 
 אודיטוריום בי“ס עתידים, כרמי יוסף

נוע - נוע
מחול סולו מאת ובביצוע נעה דר

 2.3.23 | יום חמישי, ט‘ באדר תשפ“ג | 20:30 
 סטודיו בכרמי יוסף )במתחם חדר הכושר(

בשיתוף מפעל הפיס ועמותת הכוראוגרפים

הקרנת הסרט “סינמה סבאיא“
ומפגש עם השחקנית אורית סמואל

 14.3.23 | יום שלישי, כ“א באדר תשפ“ג | 20:00
 מועדון לחבר, קיבוץ נען

בשיתוף מפעל הפיס והאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

הדר והדר עושות רוח
בפאנל עם נשים יזמיות, על תודעת שפע  

ואופנה בעולם מתחדש
 22.3.23 | יום רביעי, כ“ט באדר תשפ“ג | 19:00

 מתחם לך זה מיותר לי זה אוצר, כפר שמואל

חברות נשית
מפגש עם חני לרמן כותבת רב המכר  

“איפה החברות שלנו?”
26.3.23 | יום ראשון, ד‘ בניסן תשפ“ג | 19:30

 ספרייה האזורית בית חשמונאי

וועידת המשפיעות של גזר
 27.3.23 | יום שני, 

ה‘ בניסן תשפ“ג | 20:30
   אשכול הפיס בית חשמונאי

פאנל תושבות מועצה משפיעות:
בהנחיית רונית כפיר

בעלת #נעיםמאוד - תקשורת  
אסרטיבית לנשים עם כוונות רווח

רותם ידלין  ראשת המועצה
 דבורה לוי    יזמית חברתית ומייסדת  

                   עמותת “איתנים בדרך“
מירי גולד    רבה רפורמית פורצת דרך

 מלי מרטון   מנהלת החדשנות של 
                   אלתא – תעשייה אווירית
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שלוש שנים חלפו מאז השקנו את 
למועצה  האסטרטגית  התוכנית 
 .2025-2020 לשנים  גזר  אזורית 
המועצה  אתגרי  התחדדו  מאז 
העבודה  תוכנית  ויתרונותיה, 
התוכנית  מיעדי  וחלק  התקדמה, 
האסטרטגית יושמו. גם האיומים על 
המרחב הכפרי התעצמו בתקופה זו. 
כתבנו  האסטרטגית  התוכנית  את 
הנהלת   - יחד   2019 שנת  במהלך 

מליאת  נציגי  עובדיה,  המועצה, 
המועצה וחברי הוועדים המקומיים, 
יחד  סימנו  הציבור.  שיתוף  תוך 
האתגרים  ואת  ההזדמנויות  את 
ויצרנו  חלומות  שיתפנו  המרכזיים, 
את  שהיווה  ויעדים,  מדיניות  מסמך 
המצפן של עובדי המועצה בתוכניות 

העבודה השנתיות מאז ועד היום. 
ניתוח  ערכנו   2022 שנת  במהלך 
האסטרטגית,  לתוכנית  אמצע 
בצורת  הן  לציבור  הצגנו  שאותה 
במהלך  והן  מסודרת  דיווח  חוברת 
זה  בסבב  ציבור.  שיתוף  סבב 
בכל  המועצה  הנהלת  הציגה 

העמידה  את  המועצה  יישובי 
הם  מה  ושמעה  התוכנית  ביעדי 
לנושאים  ביחס  התושבים  צרכי 
לבעיות  גם  כמו  האסטרטגיים, 

היום-יום. 
העלה  האמצע  ניתוח  לשמחתנו, 
יישום  בשלבי  נמצאים  אנו  כי 
מהנושאים.  במרבית  מתקדמים 
תוכניות  הכנת  מתהליך  כחלק  לכן 
כי  החלטנו   ,2023 לשנת  עבודה 
תוכנית  את  לעדכן  העת  הגיעה 
שוב  בחנו  האסטרטגית.  העבודה 
ואת  המרכזיות  המגמות  את 
מדינת  בפני  העומדים  האתגרים 
המרחב  על  והשלכותיהם  ישראל 
הפקנו  המועצה.  ועל  הכפרי 
ומהכישלונות.  מההצלחות  לקחים 
שערכנו  הציבור  משיתוף  למדנו 
ביישובים ומהמפגשים עם הוועדים 
מסמך  את  דייקנו  יחד  המקומיים. 
מצפן  לנו  שיהיה  כדי  המדיניות, 
ומשפר  הרף  את  שמעלה  עדכני, 
את העשייה שלנו בארבעת העוגנים 
בשנת  כבר  שהגדרנו  החשובים 
חינוך  קהילה,  צמיחה,   :2019

ושירות לתושב. 

מבוא: מועצה אזורית גזר - 
הבית שלנו - המרחב הכפרי 

במרכז
היא  המועצה  של  העל  משימת 
המועצה,  של  חוסנה  על  לשמור 
גבוהה  שירותים  רמת  להבטיח 
איכות  על  ולשמור  לתושביה 
תוך  זאת  כל  בתחומה,  החיים 
של  הכפרי  הצביון  על  שמירה 

ציבורי  ובאקלים  בתקופה  המועצה 
לא  אתגרים  בפנינו  מציבים  אשר 

פשוטים. 
המועצה  היא  גזר  אזורית  מועצה 
עם  הארץ  במרכז  האחרונה 
ופתוחים  חקלאיים  שטחים 
המועצה  שטחי  מרבית  רציפים. 
פתוחים  חקלאיים  שטחים  הינם 
לאומיים,  גנים  טבע,  שמורות  וכן 
נחלים.  וערוצי  קק"ל  יערות 
מסדרונות  בתוך  ממוקמת  המועצה 
ברצפים  וגובלת  אקולוגיים, 
אזור  של  המתפתחים  העירוניים 
השכילה  השנים  לאורך  המרכז. 
מועצה אזורית גזר לשמור על צביון 
התפתחות  מול  אל  וכפרי  חקלאי 
ובכך  המרכז,  אזור  של  מואצת 
יופייה  ועל  אופייה  על  שמרה 
הארכאולוגיה  הטבע,  נכסי  ועל 
כולם  השזורים  וההיסטוריה, 
הייחודית  המולדת  נוף  בתבנית 

המאפיינת את המועצה.
ישראל  מדינת  האחרונות  בשנים 
השימוש  על  בתחרות  נמצאת 
במדינה  מדובר  הקרקע.  במשאב 
באוכלוסייה  קטן,  שטח  בעלת 
בעולם  תקדים  חסר  בקצב  שגדלה 
המערבי, ובעולם תכנון שאינו עומד 
הדורש  האוכלוסייה,  גידול  בקצב 
והיקף תשתיות רחב.  דיור  פתרונות 
הממשלה  שנתנה  הפתרונות  סל 
תכנון,  האצת  כלל  אלה  למשברים 
של  והן  דיור  פתרונות  של  הן 
מקודמים  אלו  פתרונות  תשתיות. 
מתחשב  שאינו  מהיר  תכנון  בדמות 
בשטחים  במחסור  הבאים,  בדורות 

רותם ידלין

ראשת המועצה האזורית גזר

על תהליך דיוק תוכנית העבודה האסטרטגית 

פתיח



 | מרץ 2023 | גזרי מידע 17 

הפתוחים  השטחים  בחשיבות  או 
היא  אלו  לכל  דוגמה  והחקלאיים. 
מהיר  לתכנון  ועדה  אותה  הותמ"ל, 
במקום  שבחרה  דיור,  מתחמי  של 
 - עירונית  התחדשות  של  פתרונות 
בפתרונות מהירים של בנייה בשולי 
לצד  חקלאיים.  שטחים  על  הערים, 
מינהל  בקרב  קולות  נשמעו  אלו 
מקרקעי ישראל, שמדברים על סופו 
התנהלות  הארץ.  במרכז  הכפר  של 
העיר  בין  מובנה  למתח  הביאה  זו 
לכפר ובין גורמי ממשללבין המרחב 

הכפרי. 
אנחנו  שאליה  העתיד  תמונת 
את  שתשמר  כזו  היא  שואפים 
הייחודיות של המרחב הכפרי שלנו 
חקלאי,  אקולוגי,  כאקוסיסטם 
קהילתי לצד יחסי גומלין עם הערים 
עלינו  זאת  לעשות  כדי  בסביבתו. 
סדורה,  אסטרטגית  תוכנית  לבנות 
שיעגן  מהלך  היום  כבר  שתבסס 
ומרחביה  המועצה  שטחי  על  ויגן 
כאזור  שלנו  הבידול  את  ותשמר 

כפרי למול הערים שמסביבנו.
לצורך  משלים  וכתהליך  בנוסף 
בחיזוק המרחב הכפרי, הלך והתחדד 
בכל  הכפר  תפיסת  בחיזוק  הצורך 
היבטי החיים של תושבי המועצה. 
מי שמעוניין לחזק את הכפר, לשמר 
חייב  עליו,  ישמור  ושהכפר  אותו 
העיר  חיי  בין  ההבדלים  על  לעמוד 
שירותים  יהיו  כי  ולהבין  כפר,  וחיי 
בעיר  אלא  בכפר  יינתנו  שלא 
האוכלוסייה  מיעוט  בשל  הסמוכה 
להבין  חייב  יהיה  זאת  לצד  בכפר. 
לחיות  פירושו  בכפר  לגור  כי  גם 
החיים  בעלי  עם  פעולה  בשיתוף 
העוטפת.  החקלאות  ועם  בסביבתו 
נבחר  שבהם  נושאים  יהיו  לכן 
האדם,  פני  על  לכפר  קדימות  לתת 
בשטחים  התאורה  בנושא  לדוגמה 
בצורה  נפעל  שבהם  היישובים,  בין 
ומאפשרת  אור  זיהום  המפחיתה 

לטבע לשגשג לצד האדם. 
מספר  יכלול  האסטרטגי  המהלך 
מנת  על  משולבים  פעולה  כיווני 
המועצה  של  אופייה  על  לשמור 
האסטרטגי  המהלך  הרחוק,  לעתיד 
פעולה  כיווני  מספר  יכלול 

משולבים:
עיגון . 	  - סטטוטורי  מהלך 

מעמדם של השטחים הפתוחים 
והטענתם בערכים שיבטיחו את 
הרחוק  לטווח  וייחודם  שימורם 
תוך שימוש בכלים סטטוטוריים, 
על שמורות טבע  דוגמת הכרזה 
יכלול  זה  מהלך  לאומיים.  וגנים 
עיבוי  כוללנית,  מתאר  תוכנית 
על  ושמירה  האקולוגי  המסדרון 
כשטחים  החקלאיים  השטחים 
התייחסות  בינוי.  ללא  פתוחים 
התשתיות  תוכניות  לכלל 
מוכוון  פיתוח  ותכנון  במרחב 

סביבה וקיימות.
כפרי . 	 מרחב   - סביבתי  מהלך 

אמיתי חייב להיות מרחב מקיים, 
שמבין את חשיבותו של פיתוח 
לפיכך  והשלכותיו.  קיימא  בר 
קידום  על  תשקוד  המועצה 
והובלה של תפיסת קיימות בכל 
במערכת   - שלה  הליבה  תחומי 
תשתיות  בקידום  החינוך, 
כלל  הובלת  עולם.  ובתפיסות 
בכל  מקיימת  לחשיבה  המועצה 

תחומי החיים.

וטבע . 	 מורשת  חיזוק  מהלך 
אתרי  של  פיתוח   - במרחב 
המועצה  במרחב  וטבע  מורשת 
רדיוס  את  להרחיב  מנת  על 
פיתוח  ולהאיץ  ההשפעה 
ומשלימות.  סובבות  פעילויות 
על  במועצה  תיירות  הרחבת 
וידיעה  היכרות  ליצור  מנת 
נוספים  רבים  אנשים  של 
לערכיות  בנוגע  האפשר  ככל 
השטחים הפתוחים והחקלאיים 

במועצה וחשיבותם.
תפעל . 4 המועצה   - חינוכי  מהלך 

לחיזוק הקשר למקום, למורשת, 
להבטיח  כדי  ולקהילה  למרחב 
מחוברים  המועצה  שתושבי 
המרחב  של  העולם  לתפיסות 
גאווה  תחושת  ולייצר  הכפרי 
וחיבור למקום, הן בקרב הילדים 
בקרב  והן  במועצה  והנוער 

המבוגרים.
מועצתי . 5 שיח   - תודעתי  מהלך 

ערכים  של  וזהה  משותף 
ותפיסות עולם. 

דיוק התוכנית האסטרטגית התמקד 
של  הבאים  הגדולים  בפרויקטים 
שאותם  תחומים  לפי  המועצה, 
האסטרטגית  בתוכנית  כבר  הגדרנו 
חינוך  קהילה,  צמיחה,  הראשונה: 

ושירות. 
תחום  לכל  ניכנס  הבא  בעמוד 

בהרחבה:
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צמיחה 

ונשאר  היה  המשמעותי  האתגר 
פיתוח חוסנה הכלכלי של המועצה 
תקציב  הגדלת  שיאפשר  באופן 
איכות  את  לשפר  כדי  המועצה 
בארבע  התושבים.  של  החיים 
תקציב  גדל  האחרונות  השנים 
לייצר  והצלחנו  ב-25%  המועצה 

מנועי צמיחה משמעותיים.
האסטרטגיים  הפרויקטים  ואלו 
אשר נמצאים במיקוד עשייה באגף 

לצמיחה כלכלית ובאגף ההנדסה:
 

טרמינל 6 
תכנון  לשלב  נכנס   6 טרמינל 
טרמינל  תשתיות.  והקמת  מתקדם 
6 מתוכנן להיות אזור תעסוקה של 

על  המשתרעים  מ"ר,   2,000,000
 30,000 וכוללים  דונם   1,500 פני 
מקומות תעסוקה, כמרחב אוטונומי, 
תעשייה  של  והיברדי  טכנולוגי 
רף  מציב  התכנון  שלב  ומסחר. 
ומתקדם, הצופה  לתכנון חכם  חדש 
בתחום  חדשניים  תוכן  עולמות 
התחבורה, האנרגיה והקיימות ועוד. 

טוב  של  פרויקט  הוא   6 טרמינל 
סינרגיה  לעיר,  הכפר  בין  משותף 
מחבר  ביניהן  משותפים  חיים  של 
אזור תעשייה, שתורם לכלכלת שתי 
לעתיד  יחד  אותן  ומוביל  היישויות 

בשיתוף פעולה.
פונקציות  לכלול  מתוכנן   6 טרמינל 
את  ירחיבו  אשר  מוניציפליות, 
כלכליים  פרויקטים  לקדם  היכולת 
המועצה  תושבי  לרווחת  וחברתיים 
הנופש  הרווחה,  הבריאות,  בתחומי 
פיתוח  מוקד  וישמש  והפנאי, 
וחדשנות לחיזוק אופייה הכפרי של 
המועצה. מיקומו של הפארק בשולי 
המועצה מבטיח את שמירת המרחב 

הכפרי.
 

הכפרי  המרחב  חיזוק 
המקומית  הוועדה  באמצעות 

לתכנון ובנייה
במרחבי  המולדת  נוף  ערכיות  עיגון 
מהלך  באמצעות  נעשה  המועצה 

לתכנון  הוועדה  שתוביל  סטטוטורי 
ואפיון  בידול  לייצר  מטרתו  ובנייה. 
למען  כפרי  כמרחב  המועצה  של 
הבאים.  הדורות  ולמען  תושביה 

במסגרת זו: 
תאושר תוכנית מתאר כוללנית 	 

תפיסת  את  שמחזקת  למועצה, 
והשטחים  הכפרי  המרחב 
החקלאיים, מעבה את המסדרון 
על  שמירה  ומבטיחה  האקולוגי 

המרחב ופיתוח נכון.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 	 

דבר  מוסמכת,  לוועדה  תהפוך 
הזמנים  לוחות  את  שיקצר 
עבור  משמעותית  בצורה 
התושבים, יעניק ודאות תכנונית 
יותר של  טובה  ויאפשר אכיפה 
במרחב  והבנייה  התכנון  חוקי 
כדי להבטיח שמירה טובה יותר 

על אופיו. 
תיירותית-	  תב"ע  תקודם 

חקלאית, שתאפשר שמירה על 
מתן  תוך  הכפרי  המרחב  אופי 
חקלאיים  למשקים  תמיכה 
כפרי  מרחב  תואם  לפיתוח 
חקלאיים  עסקים  עידוד  ותוך 
קטנים  עסקים  ותיירותיים, 

ושירותים נלווים לחקלאות.
השגה 	  בנות  דיור  יחידות 

השלישי.  ולדור  ההמשך  לדור 
האסטרטגית  התוכנית  במסגרת 
ברמה  פעלנו  הקודמת 
את  להסיר  כדי  ממשלתית 
דיור  יחידות  בינוי  על  החסמים 
הכפרי.  במרחב  השגה  בנות 
דיונים אסטרטגיים אלו נמצאים 
בשלבים מתקדמים, ועם סיומם 
יתאפשר לנו לקדם את הרחבת 
הוספת  תוך  המועצה  יישובי 
דור  עבור  דיור  יחידות  מגוון 
והדור  צעירים  זוגות  ההמשך, 
על  שמירה  מתוך  השלישי. 
והשטחים  הכפרי  המרחב  אופי 
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ייעשה  והפתוחים  החקלאיים 
בציפוף  במועצה  הנוסף  הבינוי 
ובהתמקדות  יותר  משמעותי 
ושוליהם  יישובים  במרכזי 
המועצה  בנוסף,  הקרובים. 
תמשיך לסייע ליישובים בקידום 
בנחלה  שלישית  ליחידה  תב"ע 

במושב. 

המרחב הכפרי – מדיניות 
סטטוטוריקה וחקיקה 

מועצתית  מדיניות  ויישום  גיבוש 
את  ומאפשרת  המעודדת  ברורה, 
תוך  והעסקים  המרחב  פיתוח 
שבין  ובמתח  במגבלות  התחשבות 
המרחב  ואופי  הפיתוח  מגמות 

הכפרי. 
שימושים  של  מפורט  תכנון 
)פל"ח(  ולא-חקלאיים  חקלאיים 
ומשבצות  הנחלות  בתחומי 
חקלאות  שתפתח  בדרך  היישובים 
במהלך  ותתמוך  מגוונת  מודרנית 

התיירותי במועצה.
טיפול חקיקתי, שיאפשר את ניהול 
 6 בטרמינל  הן  הציבורי  המרחב 
וביישובים.  התעסוקה  באזורי  והן 

החקיקה תתמוך במהלך האסטרטגי 
לשימור האופי הכפרי של המועצה 
תוך  תושביה  של  החיים  ואיכות 
נרחבים  שירותים  למתן  אפשרות 

וראויים. 

גזר - מרחב מורשת 
לנו  שמנו  האסטרטגית  בתוכנית 
המועצה  תושבי  את  לחבר  למטרה 
את  לחזק  וכך  האזור,  מורשת  עם 
מפריצות  אחת  המקומית.  הגאווה 
הדרך שנעשו בתוכנית הייתה תכנון 
"גזר-מרחב מורשת" יחד עם המשרד 
שבחר  וירושלים,  מורשת  לענייני 
בתוכנית  ארצי.  כפיילוט  במועצה 
מורשת  מרחב  יעבור  האסטרטגית 
הביצוע  לשולחן  התכנון  משולחן 
במרחב,  תוכניות  קידום  באמצעות 
מורשת  כמרכז  הרצל  בית  ביניהן 
אזורי, גן לאומי תל גזר, שמורת טבע 
מורשת  אתרי  חיזוק  גיבתון,  עינות 
וקידום  תיירות  קידום  במרחב, 

עסקים קטנים. 

קהילה
אנשים  גזר  אזורית  במועצה  לנו  יש 
אנו  איכותיות.  וקהילות  מצוינים 
הנכס  היא  חזקה  שקהילה  מאמינים 
ועלינו  לנו,  שיש  משמעותי  הכי 
שלוש  בכל  בו  ולהשקיע  להמשיך 
הרמות: ברמת הפרט, ברמת הקהילה 

וברמת המועצה.

השנים  בשלוש  הפרט  ברמת 
האחרונות השקענו במתן מענה רחב 
ומדויק יותר לאוכלוסיות שלנו. עבור 
הדור הצעיר השקענו במערכת חינוך 
מגוונת ומכלילה וביצירת רצף חינוכי, 

אוכלוסיות  על  מיוחד  דגש  שמנו 
הילדים עם צרכים מיוחדים והרחבנו 
בחוגים,  להם  הניתן  המענה  את 
פנאי  בפעילויות  נוער,  בתנועת 
ובקבוצות תמיכה למשפחות. הרחבנו 
השלישי  לגיל  הפעילויות  היצע  את 
במועצה בחוגים, בתרבות, בהרצאות, 

בטיולים, בכיתות ותיקים ועוד.
ברמת הקהילה קבענו יעד אסטרטגי 
המקומית.  המנהיגות  חיזוק  של 
המועצה  שקידמה  העולם  תפיסת 
האסטרטגית  התוכנית  במסגרת 
 - משותפת  "מנהיגות  של  הייתה 
המבקש  מודל  משותפת",  אחריות 
רובדי  הדו  השלטון  את  לאתגר 
ממבנה מסורתי של האצלת סמכויות 
למקום של שותפות וחלוקת אחריות 
במתן  המקומי  לוועד  המועצה  בין 
חיזק  זה  מודל  לתושב.  שירותים 
הוועדים  בין  הפעולה  שיתוף  את 
לתת  במטרה  למועצה,  המקומיים 
יחד שירות מדויק יותר לתושבים. כך 
תקציבי  ליישובים  המועצה  העבירה 
פיתוח כדי לקדם פרויקטים מותאמי 
ברורה  ובצורה  יחד  ונקבע  יישוב, 
והוועדים  שהמועצה  השירותים  סל 
פתחה  המועצה  לתושבים.  נותנים 
שיוכלו  כך  והתקשרויות,  מכרזים 
המקומיים;  הוועדים  את  לשרת 
ליישובים  קוראים  קולות  יצרה 
את  הקימה  שונים;  עניין  בתחומי 
בהנהגות  שתומכת  יישובים  מחלקת 
ופיתחה  רציף  באופן  היישובים 
עתודה  שמפתחת  מנהיגות  תוכנית 

ניהולית ליישובים. 
אחת,  קהילה  בניית  המועצה  ברמת 
שבה השלם גדול מסך חלקיו. קהילה 
שייכות  תחושת  בה  קיימת  אשר 
גאוות  בה  שיש  ולאנשים,  למקום 
חוזר  ההמשך  ושדור  וחיבור  יחידה 

לגור בה.
בנושאים  לטפל  העת  הגיעה  כעת 

מתקדמים בתחומים אלה: 
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לגיל  אסטרטגית  אב  תוכנית 
השלישי 

הם  גזר  אזורית  מועצה  ותיקי 
השורשים והמורשת שלה – העבר, 
הקימו  הם  שלה.  והעתיד  ההווה 
במשק  חיים  והיום  משפחות, 
ידיים.  בשתי  שהקימו  המשפחתי 
לצידם,  חיים  ונכדיהם  ילדיהם 
ציונות  של  דורות  וארבעה  שלושה 
המועצה  חזון  הארץ.  ואהבת 
האזורית גזר הוא לאפשר לאזרחיה 
פעיל,  מלא,  חיים  אורח  הוותיקים 
חיים  איכות  ולתחזק  ובריא  בטוח 
משפחותיהם  לצד  וטובה  עצמאית 
אשר  ביישוב  המקומית  בקהילה 
אזורית  מועצה  בצעירותם.  הקימו 
נכס  הוותיקים  באזרחיה  רואה  גזר 
את  ומעצים  המשביח  קהילתי, 
קהילות המועצה, את מורשתה ואת 
החלטנו  כך  לשם  הבא.  הדור  חינוך 
מהלכים  שני  לפועל  להוציא 

אסטרטגיים:
השלישי 	  לגיל  אב  תוכנית 

קבוצת  צורכי  את  לעומק  תבחן 
איתן  בסיס  תבטיח  הגיל, 
בבתיהם  מיטבית  להזדקנות 
התייחסות  תוך  וביישוביהם, 
זכויות  מיצוי  הצרכים:  לשלל 
לאתגרים  מענה  וקבלת 

הבדידות  הפגת  הבריאותיים, 
ומלאי  פעילים  חיים  והמשך 
רב-דורי  וחיבור  משמעות 
וחזקה,  בריאה  קהילה  המייצר 
ועוטפת  בוותיקיה  תומכת  אשר 

אותם בכל עת.
לגיל 	  בית  והקמת  תכנון 

השלישי הוא עוגן פיזי שישמש 
ויצירה  מפגש  של  מקום 
אוכלוסיית  עבור  משותפת 
האזרחים  בו  מקום  הוותיקים. 
את  לממש  יוכלו  הוותיקים 
האישיות  העבודה  תוכניות 
הקהילה  לטובת  והקבוצתיות 
להיבנות  מתוכנן  הבית  כולה. 
בריכת  במתחם  נוספת  כקומה 
השחייה בבית חשמונאי. בריכת 
במקביל,  קירוי  תעבור  השחייה 
השנה,  כל  יפעל  שהמתחם  כך 
בני  עבור  ובראשונה  בראש 
הפעילים  השלישי  הגיל  ובנות 

שלנו.

שביל גזר
של  מרחב  היא  גזר  אזורית  מועצה 
והתיישבות.  טבע, חקלאות, מורשת 
למקום  שחיבור  מאמינים  אנחנו 
הרגליים.  דרך  גם  נעשה  ולמורשת 
היישובים  את  לחבר  מטרה  מתוך 

למורשת  המועצתית,  למורשת 
"שביל  את  נקדם  לזה,  וזה  המקום 
גזר" - שביל הליכה העובר בין אתרי 
המורשת המועצתיים. השביל יחזק 
האזור  מורשת  עם  ההיכרות  את 
המקומית,  הגאווה  תחושת  ואת 
והתושבים  הקהילות  את  יחבר 
המורשת  לסיפורי  הספר  בתי  ואת 
בדבר  ההבנה  את  ויחזק  המקומית, 

חשיבות המרחב הכפרי.

סל  קביעת   - היברידי  שירות 
שירותים ליישובים

ליעד  לה  שמה  אשר  המועצה, 
איכותית  שירותים  רמת  לספק 
כי  מבינה  תושביה,  לכלל  ואחידה 
ביכולות  מזה  זה  שונים  היישובים 
לא  וכי  והלוגיסטיות,  הניהוליות 
בכל היישובים קיים מערך המסוגל 
זהה.  באופן  לתושב  שירות  לספק 
לכן המועצה תיצור מערך שירותים 
יישוב  יוכל  שבמסגרתו  ביישובים, 
את  בעצמו  לספק  אם  לבחור 
את  לרכוש  או  לתושביו  השירות 
השירות מהמועצה. כמו כן, המועצה 
תייצר מערך ידע באמצעות תוכנית 
לבעלי  סדורה  והכשרות  הדרכות 
התפקידים ביישובים וכן באמצעות 
מתן  לצורך  להם  הנחוצים  כלים 

שירות טוב יותר לתושבים.

חינוך
מערכת  לבנות  היא  שלנו  המשימה 
ערכית,  ומגוונת,  קהילתית  חינוך 
מערכת  ומתקדמת.  איכותית 
עבורנו,  גאווה  מקור  שתהיה  חינוך 
רואה  כפרי,  ומרחב  מקום  מבוססת 
ליצירה  שותפים  ובקהילה  בילדים 
החינוכית, מערכת שצומחים ממנה 
דרך.  פורצי  חינוכיים  רעיונות 
את  שמובילה  החינוכית  התפיסה 
הינה  גזר  אזורית  במועצה  החינוך 
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לקהילה  לקרקע,  חיבור   - מחד 
מכווני   - ומאידך  הכפרי,  ולמרחב 
מותאמות  עתיד, תוך פיתוח יכולות 
עתיר  משתנה,  מהיר,  לעולם 
מיומנויות  המצריך  וידע,  במידע 

שונות ומשתנות.
להוביל  הצלחנו  האחרונות  בשנים 
המענים  במגוון  ממש  של  מהפכה 
חינוכית:  רמה  בכל  המועצה  לילדי 
הכיתה;  בתוך  המענים  את  הגדלנו 
וברמה  ספרית  הבית  ברמה 
הספר  בית  את  הקמנו  המועצתית 
בבית  דרור  הדמוקרטי-מונטסורי 
הספר  בית  את  והפכנו  חשמונאי 
לבית  מעין  הפרטי  האנתרופוסופי 
הילדים  גני  גם  כך  ממלכתי;  ספר 
הפכו  שעלבים  החינוך  בקריית 
ממלכתי- לחינוך  פרטי  מחינוך 

חרדי; פתחנו שלוש כיתות תקשורת 
על  ילדים  עבור  היסודי  בכיתות 
ובימים אלה אנו  הרצף התקשורתי, 
כיתות  של  ההרחבה  את  מתכננים 
בתי  בתוך  גם  לתיכון.  התקשורת 
הבית  התוכניות  את  הרחבנו  הספר 
מענה  ונתנו  והכיתתיות  ספריות 
ושונים:  מגוונים  צרכים  עם  לילדים 
בתיכונים,  מופת  כיתות  פתחנו 
לילדים  שונים  מענים  ואפשרנו 
המענים  הרחבת  לצד  מצוינים 

למתקשים. 

של  הרעיון  בהרחבת  שינוי  הובלנו 
בתי  כל  לימודי.  מרחב  הוא  מה 
לימוד  למרחבי  זכו  שלנו  הספר 
חדשניים  גנים  הקמנו  חדשניים, 
בסטנדרט  נבנה  החדש  הספר  ובית 
של  מארג  יצרנו  המחר.  של 
הספר  בתי  דופן:  יוצא  חוץ  למידת 
ללמידה  יוצאים  גזר  של  והגנים 
החינוך,  למסגרות  מחוץ  שבועית 
גזר  שבהם  הטבע  ובמרחבי  ביערות 

משופעת.
תשתיות  בהקמת  השקענו 
החינוכי  הרצף  את  שמאפשרות 
לכל שכבות הגיל. פתחנו צהרון בכל 
הפעילות  את  הרחבנו  הספר,  בתי 
לנוער ביישובים מתקציבי המועצה, 
הנוער  תנועות  בין  חיבורים  יצרנו 
משותפת  בפעילות  הספר  לבתי 
בין  וחיבור  ויצרנו מארג של חונכות 
ילדי העל יסודיים, היסודיים והגנים.

את כל המהלכים הללו עשינו מתוך 
משותפת  יצירה  של  עולם  תפיסת 
החינוך,  ואנשי  הקהילה  אנשי  של 
ציבור,  שיתוף  של  מהלכים  הובלנו 
חינוכית  חדשנות  חממת  הקמנו 
אלו  והם  חשיבה,  תהליכי  שיצרה 
שיצרו חלק גדול מהרעיונות שהפכו 

למציאות.
שבו  העולם  לפנינו.  העתיד  וכעת 
ומצריך  במהירות  משתנה  חיים  אנו 

לפתח  ומהילדים  החינוך  מאנשי 
המהיר  לעולם  המותאמות  יכולות 
לכן  ומשתנות.  שונות  ומיומנויות 
אסטרטגיים  בפרויקטים  בחרנו 
של  הן  היכולות  את  שמטפחים 
הילדים  של  והן  החינוך  אנשי 
הבנה  תוך  זאת  וכל  שלנו,  החכמים 
משותפת  החינוכית  שהיצירה 

לכולנו. 

גזר - אקדמיה לחינוך 
חינוך מצוין נשען בראש ובראשונה 
על אנשי חינוך מעולים. מורה טובה 
משמעותית  ללמידה  המפתח  היא 
להיות  וכדי  לפיכך,  ילדינו.  של 
חינוך  למערכות  ומופת  דוגמה 
תקים  המועצה  בארץ,  אחרות 
שתעסוק  חינוכית  אקדמיה 
ההנהגה  של  המקצועיות  בקידום 
ההוראה  החינוך,  וצוות  החינוכית 
עתודת  את  ותבסס  שלנו,  והמנהלה 

המנהיגות החינוכית בגזר.
 

מרחבי למידה מגוונים, 
ייחודיים וחדשניים 

דמיון  מעבדת  לראשונה  נקים 
למידה  שתאפשר  הפיס,  באשכול 
טינקרינג  חדרי  נפתח  עתידנית; 
למידה  המאפשרים  הספר,  בבתי 
ונפתח  נמשיך  ויוצרת;  יזמית 
ייחודיים בהלימה  חדרים ומתחמים 
כל  של  ספריים  הבית  לעקרונות 
בית ספר לפי תפיסות החינוך שלו, 
ולפתח  להעמיק  לעודד,  ונמשיך 
של  והפעולה  הלמידה  יכולות  את 
והקהילה  הטבע  במרחבי  תלמידינו 

של גזר.

חינוך קהילתי-חברתי 
הרגלים  קיימים  החינוך  במערכת 
 – חינוכית-פנימית  עבודה  של 
בפני  ספר  ובית  שכבה  כיתה,  כל 
בין  הוא  הנדרש  השינוי  עצמם. 
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שונים  ספר  בתי  שונים,  גילאים 
מנת  על  במועצה  שונות  וקהילות 
משותפים  חיים  של  מארג  לקדם 

וקהילתיים. 

יצירה משותפת 
מערכת  של  יצירה  הינה  המטרה 
משתתפים  הילדים  שבה  חינוכית, 
פעילים ואקטיביים ביצירת תהליכי 
הלמידה שלהם. המשימה שלנו היא 
פדגוגיות,  מתודות  ולפתח  לייצר 
עשייה  של  תפיסה  על  המבוססות 
של  משותפת  חינוכית  ויצירה 
יחדיו.  החינוך  וצוותי  התלמידים 
היצירה  מרחב  הרחבת  הוא  האתגר 
של תהליכי למידה והוראה ושיתוף 
שיגביר  דבר  בגיבושן,  הילדים 
השייכות  האחריות,  תחושות  את 

והבעלות שלהם על הלמידה. 
 

שירותים ותשתיות
התושבים  של  החיים  איכות 
היתר,  בין  מושפעת,  במועצה 
ומרמת  התשתיות  מאיכות 
הן  לתושבים  הניתנים  השירותים 
ידי הנהגות  על  והן  ידי המועצה  על 
העבודה  בתוכנית  לכן  היישובים. 
עוגנים  שני  הגדרנו  האסטרטגית 
משמעותיים: שדרוג השירות הניתן 
של  וחיזוק  והתשתית  לתושבים 

המנהיגות המקומית. 

השנים  בשלוש  עבר  השירות  תחום 
יכולות  שדרגנו  מהפכה.  האחרונות 
טכנולוגיות  תשתיות  בנינו  ומענים, 
האנושי.  בהון  רבות  והשקענו 
המועצה  הללו  השנים  בשלוש 
ממש  של  דיגיטלית  מהפכה  עברה 
מול  אל  הטכנולוגי  בקשר  הן 
המועצה  במערכות  והן  התושבים 
מוקד  הוקם   2022 בשנת  פנימה. 
שירות  נציגות  ובו  במועצה  חדש 
שהן עובדות המועצה, המכירות את 
ונותנות  היישובים  ואת  התושבים 
על  הוקם  המוקד  אישי.  שירות 
דיגיטליים  שירות  תהליכי  בסיס 
יעיל  נוח,  מהיר,  שירות  המעניקים 
שירות  לקבלת  לתושבים.  ושקוף 
ניתן לפנות למועצה בארבע דרכים: 
בוט  באמצעות  דיגיטלי,  באופן 
ווטסאפ  באמצעות  המועצה,  באתר 

וכמובן, בטלפון. 
הובילה  המועצה  התשתיות,  בצד 
רבות  תשתיות  של  לפיתוח 
ובהן  יישוביים,  הבין  במרחבים 
אופניים,  ושבילי  דרכים  פיתוח 
מוסדות  ותאורה,  ביוב  מערכות 
ביישובים  הפיתוח  וספורט.  חינוך 
שמגדיר  כפי  צרכים,  פי  על  נעשה 
במסגרת  למועצה  המקומי  הוועד 
אחריות   - משותפת  "מנהיגות  מודל 
תכנון  פי  על  הכול  משותפת". 
הכפרי,  הצביון  את  התואם  מושכל, 

והיישובים.  המועצה  אופי  את 
אתגרים  למועצה  זאת,  עם  יחד 
היישובים  תשתיות  מעטים.  לא 
ואילו  מואץ,  בלאי  תהליך  עוברות 
אינו  במועצה  הנמוך  הבנייה  היקף 
מייצר כיום הכנסות, שיאפשרו את 
קפיצת המדרגה הנדרשת. אלה יהיו 

המיקודים הבאים:

שדרוג התשתיות היישוביות 
והבין יישוביות 

שהגדילו  שלנו,  הצמיחה  מנועי 
הכנסות  את  משמעותית  ויגדילו 
קפיצת  יאפשרו  המועצה, 
המרחב  בתשתיות  נוספת  מדרגה 

ובתשתיות היישוביות:
המועצה 	   - יישוביות  תשתיות 

בכלל  פרויקטים  לקדם  תמשיך 
צרכיהם.  פי  ועל  היישובים 
ייעשה תמיד בהתאמה  הפיתוח 
בתכנון  התחשבות  ותוך  למקום 
קיימא.  ובר  טווח  ארוך  חכם, 
במיצוי  רבות  עוסקת  המועצה 
למימון  הממשלה  תקציבי 
ובמרחב  ביישובים  פרויקטים 
להגיש  ותמשיך  המועצתי, 
מימון  לקבלת  קוראים  קולות 
הניתן.  ככל  רבים  לפרויקטים 
מאזור  הכנסות  יצירת  עם 
נוכל   6 טרמינל  התעסוקה 
אמיתית  מדרגה  קפיצת  לבצע 

ומשמעותית. 
שבילים 	  של  תשתית  בניית 

השונות  הקהילות  בין  שתחבר 
הראשונות  השנים  בשלוש   -
התקדמה המועצה בתכנון רשת 
שבילי אופניים במרחב. שבילים 
תכנוני  בהליך  נמצאים  רבים 
עיקר  לביצוע.  יצאו  אף  וחלקם 
הקהילות  בחיבור  הוא  המיקוד 
ובקישוריות  היישובים  בין 
שבילי  רשת  החינוך.  לקריות 
האופניים תחבר את כלל יישובי 
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שבילי  באמצעות  המועצה 
מרכזיים.  כבישים  לצד  יוממות 
בהיותנו מרחב כפרי, ומתוך רצון 
לשמר את החי והצומח במרחב, 
יכללו תאורה,  לא  שבילים אלה 
ומנוגדת  אור  זיהום  המהווה 
הכפרי.  המרחב  לתפיסת 
על  לביצוע  ייצאו  הפרויקטים 
המוכוונים  המדינה  תקציבי  פי 

לתחום זה. 

מועצה חכמה

העת,  כל  מתקדם  הדיגיטלי  העולם 
שירות  ולייצר  להמשיך  ומטרתנו 
איכות  את  ישפר  אשר  מתקדם 
החיים של התושב. בחרנו למקד את 

העשייה בשלושה תחומים:
אחד 	   - במרחב  חכמה  תנועה 

במרחב  המרכזיים  הקשיים 
הכפרי הוא התנועה בין היישובים 
ובינם לבין הערים השכנות. מצד 
פני  על  מעטה  אוכלוסייה  אחד, 
תת-ביקוש,  מייצרת  גדול  מרחב 
ליצירת  גדולות  עלויות  גם  כמו 
הסעות  באמצעות  חיבוריות 
בצורך  מדובר  שני,  מצד  המונים. 
הגיל  קבוצות  בכל  קיים  קהילתי 
המועצה  היממה.  שעות  ובכל 
שיאפשרו  שונים  מודלים  תבחן 
עלויות  את  לצמצם  מחד  לה 

הצהריים,  אחר  בשעות  ההסעות 
יותר  רחב  פתרון  לתת  ומאידך 
זה  פתרון  כיום.  הניתן  מזה 
מענה  מתן  גם  כאמור,  יאפשר, 
ולמרכזי  רכבת  לתחנות  לגישה 
ערים קרובות בכל שעות היממה. 

 	 - לתושב  אישי  מרחב  הקמת 
הדיגיטלית,  המהפכה  העמקת 
 360 תמונת  תאפשר  אשר 
המועצה.  לתושבי  אינטגרטיבית 
השירות  את  ישפר  זה  מהלך 
כל  שיקוף  ידי  על  לתושב 

מערכות  מכל  האישיים  הנתונים 
 CRM המועצה באמצעות מערכת
מערכות  כל  בין  קישור  רשותית. 
של  רחב  מגוון  יאפשר  המועצה 
מחלקות  חוצי  רוחב  תהליכי 

ואגפים. 
יישובים 	  עם  משותף  מוקד 

לאור הצלחתו של מוקד המועצה 
הוועדים  שירות  גם  ישודרג 
ועדי  עם  פיילוט  המקומיים. 
לתושב  יאפשר  היישובים 
להתקשר למוקד המועצה ולקבל 
שבהם  בנושאים  גם  שירות 
מטפל הוועד המקומי. אנו צופים 
שביעות  את  יגדיל  זה  מהלך  כי 
את  ויעמיק  התושבים  רצון 
הוועדים  עם  הפעולה  שיתופי 

המקומיים.

היערכות למשבר האקלים 

חווים  אנו  כאן.  האקלים  משבר 
שיא  אירועי  של  בצורה  כיום  זאת 
קיצון,  אוויר  ומזג  משקעים  של 
שריפות  והצפות,  שיטפונות  כגון 
השפעה  המייצרים  חום,  וגלי 
ישירה ומיידית על המועצה כרשות 

מקומית. 
ולמועצות  בכלל  מקומיות  לרשויות 
אזוריות בפרט יש היכולת לייצר את 
השינוי ולפעול במקביל למען שינוי 
גלובלי ולמען רווחתם של התושבים 
שייעשו  פעולות  חייהם.  ואיכות 
בשני  לסייע  וצריכות  יכולות 
והיערכות  הנזק  מזעור  מישורים: 

לעתיד.
ותמשיך  פועלת  גזר  אזורית  מועצה 
לפעול למען שינוי באורחות החיים, 
של  רחב  במגוון  ביטוי  לידי  שבאים 
נושאים: תחבורה חכמה, התייעלות 
אנרגטית, ניהול ושמירה על שטחים 
פתוחים, חינוך לקיימות, שמירה על 
מגוון ביולוגי, ביטחון תזונתי, שמירה 
וניקוז  נגר  מי  ניהול  נקי,  אוויר  על 
הפתוחים,  ובשטחים  ביישובים 
חקלאות בת קיימא, צמצום פסולת 
קהילתי  חוסן  פיתוח  להטמנה, 

ותחושת שייכות ועוד.

מודה  המועצה  הנהלת 
לחברת המליאה לשעבר, 
ליווי  על  דבורצקי,  מיכל 

התהליך האסטרטגי.
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לפרטים מתי אברהם רכזת התכ נית
“אם לאם“: 050-6241259

ד ליוי אישי ותמיכה ליולדת

 סיוע בהתמודדות עם 
 אתגרי השנה הראשונה

 ד

  

ד מפגש שבועי בבית היולדת

 תמיכה ע"י אימהות 
 מנוסות מתנדבות שעברו    

 הכשרה מקצועית

 ד

  
  

 במושבלמכירה במושב ישרש ישרש  למכירה
נחלהנחלה כ- כ-  2266 דונם דונם

כי הבית שלך שווה יותר
כי הבית שלך שווה יותר סימה טייר

052-8481484

מוכר/קונה לפגישת ייעוץ ללא עלות

מבחר דירות למשקיעים ברמלה לוד 

החל מ900,000 ש"ח
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השמורה שמתחת לבית: הכירו את מעיינות גיבתון
משפחתי  לטיול  לצאת  חיפשתם 
הטבע  משמורות  באחת  נחמד 
יש  השנה  מינואר  החל  בארץ? 
בגזר!  כאן  ממש  כזאת  אחת  לכם 
לאחר שהיתה סגורה לציבור במשך 
כעשור, נפתחה מחדש כאן במועצה 
האזורית גזר שמורת מעיינות גיבתון 
הוא  לעשות  שצריך  כל  המחודשת. 
חניון  בצפון  הרכב  את  להחנות 
לצעוד  בתיה,  מזכרת  של  הרכבת 
מתחת  ולחצות  צפונה  מטר   100
השלושה,  נחל  במעבר  לרכבת 
ותגיעו לדרך נוחה של כקילומטר בין 
שדות חקלאיים מוריקים, הישר אל 

מעיינות גיבתון ותל מלוט.
על  משתרעת  היפהפייה  השמורה 
מושב  ליד  דונם,  כ-130  של  שטח 

יציץ ומפגש פסי הרכבת לירושלים 
הייתה  עשור  במשך  שבע.  ולבאר 
שיקום  ועברה  סגורה  השמורה 
אקולוגי מורכב על ידי רשות הטבע 
והגנים, שכלל פינוי מינים פולשים, 
חדשים  חיים  ובעלי  מינים  השבת 
שחזור  בשמורה,  מחדש  ויישובם 
משטר המים ושיקום צמחי של מיני 

בסכנת  מינים  כולל  ביצה, 
הכחדה. 

עם סיום השיקום המורכב, 
מיליון   2 המועצה  גייסה 
לשימור  מהקרן  שקלים 
שטחים פתוחים ומתקציב 
עבודות  לטובת  המועצה, 
לפתוח  שיאפשרו  פיתוח 

למטיילים.  גם  מחדש  השמורה  את 
אדריכל  בהובלת  בוצעו  העבודות 
המועצה,  מהנדס  קפוזה,  עמית 
והגנים,  הטבע  רשות  בשיתוף 

והתוצאה – לא פחות ממדהימה. 
עובדים עם הטבע ולא נגדו 

"לאחר שהמועצה זכתה בקול קורא 
וגייסה  פתוחים  לשטחים  הקרן  של 
את התקציב, ישבנו עם רשות הטבע 

מה  ביחד  ולהחליט  לשוחח  והגנים, 
אנחנו רוצים שיהיה במקום", מספר 
שהפרויקט  להבנות  "והגענו  עמית, 
ופתיחתה  השמורה  בפיתוח  יעסוק 
והנגשתה לקהל. במסגרת העבודות 
בנינו שביל הליכה מרחף להולכי רגל 
מיוחד,  תצפית  מגדל  הביצה,  מעל 
מלוט,  בתל  ותצפית  הליכה  שבילי 

המים.  במעביר  שכשוך  ובריכת 
בהקפדה  נעשתה  הפיתוח  עבודת 
כלים  ועם  ידנית  בעבודה  ובעדינות, 
וכבוד  זהירות  מתוך  הכל  ידניים, 

למקום".
זמן  כי העבודות לקחו  עמית מספר 
בטבע.  להתחשב  הצורך  בשל  רב, 
הוגבלה  בשמורה  לעבוד  "היכולת 
כל הזמן על ידי רשות הטבע והגנים, 
שנתנה לנו בכל פעם זמנים קצובים 
לעבודה, עם חודשי הפסקה ארוכים 
לפגוע  שלא  מנת  על  העבודות  בין 
מסביר.  הוא  האקולוגי",  באיזון 
והבנו  העניין  את  שכיבדנו  "כמובן 

שכך זה צריך להיות".
שעובר  המיוחד  הגשר  על  ספר   -

בשמורה?
"השמורה היא בית גידול לח, שכולו 
נשען על מים, ובמיוחד בחורף הכל 
הופך לבוצי וזורם. הבנו שצריך גשר 
ויוביל את  צף שיחצה את השמורה 
בנוחות.  הביצה  מעל  המטיילים 
החלטנו לבנות גשר עם מדרך רשת, 
ובנינו  יכולים הצמחים לעבור,  דרכו 
כדי  פלדה,  בסיסי של  אותו מחומר 
אחד,  מצד  זמן  לאורך  עמיד  שיהיה 
לא   – נכון סביבתית מצד שני  אבל 
משולב בטון בביסוס הגשר, ויסודות 
הפלדה שלו נעוצים באדמה. המעבר 
הפתוח  המדרך  על  המטיילים  של 
גם משאיר את הגשר תמיד "רמוס", 
מכשור  להכניס  צורך  שאין  כך 

להשטחת השביל להליכה". 
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המגדל  חזון   – רוצה!"  אני  "כזה 
שהפך למציאות

אחד האלמנטים הבולטים בשמורת 
עיינות גיבתון המחודשת הוא מגדל 
התצפית היפהפה, שכולו סובב סביב 
המבקרים  זוכים  ממנו  אחד,  עמוד 
הנשימה  עוצר  הנוף  על  להשקיף 
שמגיעים  השונים  הכנף  בעלי  ועל 

אל המים. 
להקים  על  דובר  בכלל  "בהתחלה 
רשות  של  האקולוג  אבל  מצפור, 
רצה  לא  כי  התנגד,  והגנים  הטבע 
המים",  לגוף  יתקרבו  שאנשים 
עדיין  זאת,  "בכל  עמית.  מספר 
בעלי  את  ייראו  שהמבקרים  רצינו 
קצת  אם  גם  למים,  שיגיעו  הכנף 
של  הרעיון  עלה  כך  מרחוק.  יותר 
הבעיה  מהגובה.  ותצפית  מגדל 
ואפילו  היתה שנשארנו בלי תקציב 
בלית  להביא  מסוים  בשלב  חשבנו 
על  מבוסס  תצפית  מגדל  ברירה 
אבל  הצבא,  מעודפי  שמירה  מגדל 
קול  להגיש  ההזדמנות  הגיעה  אז 
קורא חדש לקרן לשטחים פתוחים, 
שציירתי  סקיצה  עם  יחד  וניגשנו 
לשמחתנו  עליו.  שחלמתי  למגדל 
התוכנית  את  והוצאנו  זכינו 
ורב  מורכב  היה  התהליך  לביצוע. 

שמדהים  מה  אבל  משתתפים, 
ההדמיות  על  שכשמסתלכים  הוא 
זה   - עצמו  המגדל  ועל  הראשוניות 
אחד לאחד, החזון והתגשמותו. אני 
זוכר שבתחילת הדרך ניגשתי לרותם 
ידלין, ראשת המועצה, שדחפה את 
מטאורית  בצורה  הזה  הפרויקט  כל 
ונתנה לו רוח גבית מדהימה. הראיתי 
והיא  המגדל  של  הסקיצה  את  לה 
זה  ואכן,  רוצה".  אני  "כזה  לי  אמרה 

בדיוק מה שיצא". 
בצורה  מעוצב  המגדל   -
מאוד ייחודית. מה היתה 

ההשראה שלך?
התכנונית  התפיסה  "כל 
לשמור  מהרצון  מגיעה 
הסביבה.  על  שניתן  כמה 
מגדל  על  כשחשבנו 
על  דובר  צבאי,  שמירה 
ארבע רגליים שנועצות את 

הקרקע ארבע פעמים. ואז חשבתי - 
למה לנעוץ ארבע פעמים כשאפשר 
הרעיון  עלה  כך  אחת?  פעם  לנעוץ 
נבנה  שהכל  מרכזי  אחד  עמוד  של 
הסוכך  המדרגות,  המרפסת,  סביבו: 

העליון. 
השארה  מקבל  עצמו  העיצוב 
המגדל  נמצא.  הוא  בה  מהסביבה 

שהם  הקנים,  בהשראת  מעט  נוטה 
אף  והם  בשמורה,  המרכזי  הצומח 
עם  תמיד  אלא  ישרים  לא  פעם 
זווית מסוימת. המגדל, לעומת שאר 
התערבות  הוא  הפיתוח,  עבודות 
רציתי  אז  בסביבה,  בולטת  מאוד 
שהוא בכל זאת יתחבר לסביבתו עם 

הנטייה שפוגשת את הצומח".
מספר  לפני  נפתחה  השמורה   -
איך  למטיילים.  שבועות 

התגובות?
הקהל  ומרגש.  מדהים  "פשוט 
מצביע ברגליים, עם אלפי מטיילים 
שמגיעים בשבתות. אנשים שולחים 
מהגשר,  מהמגדל,  תמונות  לנו 
ניתן  בה  האקליפטוסים  מחורשת 
מאוד  התגובות  פיקניקים.  לעשות 
כשמגיעים  שמח  מאוד  אני  חמות. 
וכמובן  הארץ,  רחבי  מכל  אנשים 
אנחנו  המועצה.  תושבי  כשמגיעים 
פועלים  לא  פעם  אף  במועצה 
לשרת  רצון  מתוך  אלא  בוואקום, 
הזה  והפרויקט  יותר,  גדולה  מטרה 
אינו שונה. התפיסה אצלנו היא רב-

תחומית, אנחנו עושים כל דבר מתוך 
חוצת  כללית  ומדיניות  מחשבה 

סיום העבודות  אגפים. כמובן שעם 
החינוך  לאגפי  המידע  את  העברנו 
והתרבות במועצה, כדי שיעבירו את 
בשמורה.  שבתחומיהם  הפעילויות 
ואני  הסיפור,  של  תחילתו  רק  זהו 
התפתחויות  המון  עוד  שיהיו  בטוח 
בתיירות,  בחינוך,  השמורה  סביב 

במחלקת הנוער ועוד". 
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חוגגים את החיים: חודש הוותיקים והוותיקות בגזר 
טיולים מרתקים, חוגי כתיבה יוצרת, פיקניקים, פעילות טלסקופים – כל אלה ועוד מילאו את חודש 

הוותיקים של גזר. האזרחים הוותיקים של היום הם צעירים ברוחם, והם לא נחים לרגע 

ומטיילות  במטיילים  מלא  אוטובוס 
המועצה  מתחומי  יצא  נמרצים 
האזורית גזר לכיוון ירושלים, ל"סיור 
את  התחילו  הם  אריות".  בעקבות 
סיבוב  עשו  ממילא,  באזור  הטיול 
לכיוון העיר העתיקה, חזרו לממילא 
בוקר  ארוחת  של  חופשי  לזמן 
טעימה, שמעו מהמדריכה המצוינת 

על  בירושלים,  אריות  על  סיפורים 
אמנות, על היסטוריה – וחזרו בערב 

לגזר עייפים אך מרוצים.
מלא  אוטובוס  דמיינתם  אם 
שוב.  תחשבו  צעירים,  בתלמידים 
הסבים  חוו  הזה  המיוחד  הטיול  את 
מאירועי  כחלק  שלנו,  והסבתות 
חודש הוותיקים שהתקיים בנובמבר, 
זו לא הפעילות היחידה בה השתתפו. 
הם  היום  של  הוותיקים  "האזרחים 
העו"ס  אומרת  פעם",  שהיו  מה  לא 
מרכזת  אקשטיין,  שרון  הקהילתית 
תחום משאבי הקהילה באגף הרווחה 
ויותר  "יותר  החברתיים.  והשירותים 
צעירים  הם  כיום  ותיקים  אזרחים 
וחדות,  כושר  על  שומרים  בנפשם, 
חודש  ונהנים.  מבלים  מטיילים, 
בנובמבר  שמצוין  הוותיק,  האזרח 
עבורנו  הזדמנות  הוא  העולם,  בכל 

ולסבים  להורים  בחזרה  לתת  בגזר 
עם  בפוקוס  אותם  ולשים  שלנו, 
פעילויות שנתפרו במיוחד עבורם".  

אז מה היה לנו?
מלא  היה  בגזר  הוותיקים  חודש 
את  שכללו  הרפתקאות,  בשלל 
המשפחה כולה: פעילות לילית של 
סבים וסבתות עם הנכדים 
והנכדות בגינה הקהילתית 
פיקניק  נון,  בן  בכפר 
עם  למשפחות  קהילתי 
על מפת השמיים  הדרכה 
דרך  בכוכבים  והתבוננות 
קליעת  סדנת  טלסקופים, 
סלים חווייתית בכפר בן נון 
יפהפיה  מתנה  יצירת  עם 
לבית, סדנת כתיבה יוצרת 
קהילתית  מסיק  פעילות  מקסימה, 
בגן  ונכדות  נכדים  סבתות,  לסבים, 
פעילויות  דוד,  במשמר  הקסום 
בספרייה,  ספרותי  מופע  ספורט, 

ביישובים  מרתקות  הרצאות  מגוון 
השונים – ועוד ועוד.

מבוזר,  כפרי  במרחב  חיים  "אנחנו 
אירועים  לערוך  השתדלנו  ולכן 
רחבי  בכל  מפוזרים  שהיו  מגוונים 

"חשוב  שרון,  אומרת  המועצה", 
יגיעו  תושבים  שיותר  שכמה  לנו 
שבאמת  ושמחנו  שלנו,  לפעילויות 
מאוד  הרבה  בפעילויות  השתתפו 

אזרחים ותיקים מכל היישובים. 
האחרונות,  לשנתיים  בניגוד  השנה, 
כי  בפעילויות,  אנשים  יותר  ראינו 
ההשתתפות  נפגעה  הקורונה  בזמן 
לחזור  סוף  סוף  כיף  הוותיקים.  של 
של  שנתיים  אחרי  מלאה  לפעילות 
פעילות מצומצמת. לכל תושב, ועוד 
יותר לאזרחים ותיקים, חשוב להיות 
שמחים  ואנחנו  ומעורבים,  פעילים 
לצאת  לחזור  יכולנו  שהשנה  מאוד 

ולטייל, להיפגש ולפעול ביחד".

למען הוותיקים כל השנה
אמנם  מתרחש  הוותיקים  חודש 
גזר  אזורית  במועצה  אבל  בנובמבר, 
פועלים יחד ולמען הוותיקים לאורך 
השנה כולה. אנחנו מזמינים אתכם, 
ותיקי וותיקות גזר, להתעדכן באופן 

ובמועדוני  המועצה  באתר  תדיר 
המועצה  שביישובים  הוותיקים 
בפעילויות השוטפות, ולבוא ליהנות 
שבנינו  איכותיות  פעילויות  משלל 

בדיוק עבורכם. 
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היא  אקשטיין  ששרון  שנה   25 כבר 
ובשלוש  קהילתית,  סוציאלית  עובדת 
על  מנצחת  היא  האחרונות  השנים 
תחום משאבי הקהילה במועצה, באגף 
עם  החברתיים.  והשירותים  הרווחה 
הקשבה  פתוחה,  דלת  של  מדיניות 
קידום פרויקטים להעצמה  לכל תושב, 
תחום  על  אחריות  ואפילו  קהילתית 
שרון  של  הידיים   – הקהילתי  החוסן 

עמוסות מאוד, ושמחות מאוד. 
החודש  עובדת  שרון,  וברכות  שלום 
שלנו. לפני הכל, תוכלי לספר לנו מהי 

בעצם עבודה סוציאלית קהילתית?
"קודם כל תודה רבה! מאוד מרגש אותי 
מאוד  ואני  החודש  לעובדת  להיבחר 
כללי,  באופן  המעמד.  את  מעריכה 
עבודה סוציאלית קהילתית לא עוסקת 
עם  בעבודה  אלא  במשפחות,  בטיפול 
אומר  זה  מגוונות.  ואוכלוסיות  קהלים 
ופעילים  מהקהילה  אנשים  עם  לעבוד 
מביאים,  שהם  הפרויקטים  על  בשטח 
שיוכלו  כדי  אותם  לקדם  להם  ולעזור 
עצמאי.  באופן  איתם  לרוץ  בהמשך 
מנהיגות  פיתוח  על  דגש  שמים  אנחנו 
 – שונות  אוכלוסיות  בקרב  קהילתית 
מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  הורים 
 – ועוד  ותיקים  אזרחים   , מתנדבים 
בפרויקטים  ותמיכה  הפעילים  חיזוק 

מתוך האג'נדה שהם הביאו איתם". 
התפקיד  על  קצת  לשמוע  נשמח 
מהבחינה  קורה  מה  שלך,  הנוכחי 

הקהילתית בגזר?
 11 כבר  האזורית  במועצה  עובדת  "אני 

הייתי  שנים   8 כמעט  מתוכם  שנים, 
לקחתי  לאחריהן  משפחתונים,  רכזת 
כמה שנות הפסקה. לפני שלוש שנים 
חזרתי לתפקיד הנוכחי - מרכזת משאבי 
מאוד  מחלקה  היינו  בעבר  קהילה. 
ובשלוש  קהילתית,  עבודה  ללא  קטנה 
של  לאגף  הפכנו  האחרונות  השנים 
גם  שאחראי  קהילתי  צוות  עם  ממש 
וזה  הקהילתי,  והחוסן  ההתנדבות  על 
עם  צוות  כיום  לנו  יש  מרגש.  מאוד 
הבריאות,  תחום  את  שמקדמת  עובדת 
רכז להט"בים, עובדת קהילתית ועובדת 
למען  עשייה  שמקדמת  קהילתית 

משפחות צמי"ד )צרכים מיוחדים(".
ואת?

נושא  הוא  שלי  האישי  "הבייבי 
הוא  שלי  החזון  הוותיקים.  האזרחים 
שיהיו  כך  השירותים  כל  את  להנגיש 
לשמחתי  וותיק.  ותיק  לכל  מותאמים 
סדר  על  גם  עומד  הוותיקים  נושא 
תוכנית  לנו  יש  המועצה.  של  היום 
חושבת  ואני  מיטבית,  הזדקנות  של 
החיים  תוחלת  כי  קריטי,  נושא  שזה 
להיות  חייבים  ואנחנו  מתארכת 
בכל  החדשים  לצרכים  מותאמים 
בריאות.  תעסוקה,  פנאי,   – התחומים 
ארצית  בתוכנית  משתתפים  אנחנו 
במטרה לראות איך אנחנו פועלים הכי 
הכפרי  במרחב  הוותיקים  עבור  טוב 
ומנגישים את השירותים בהתאמה לכל 

יישוב".
אחד  בפרויקט  אותנו  לשתף  תוכלי 

קרוב ללבך?

"וואו, יש כל כך הרבה. יש את פרויקט 
לומדים  ותיקים  בו  הוותיקים,  כיתות 
בתיכונים  התלמידים  עם  בשבוע  פעם 
כי  אותו  להרחיב  מתכננים  ואנחנו 
נוסף  פרויקט  מקסים.  פשוט  הוא 
היה  שעברה  בשנה  ללבי  נגע  שמאוד 
בינדורי  תיעוד  פרוייקט  עדות,  תאטרון 
של  קבוצה  בו   – דגן  ועזרא  עירית  עם 
שנפגשו  יוסף  מכרמי  שואה  שורדי 
את  עיבדו  תלמידים,  עם  שנה  במשך 
הצגה  העלו  השנה  ובסוף  סיפוריהם, 
היה  זה  מבחינתי  בהשתתפותם. 
ומאוד  כמוהו  מאין  חשוב  פרויקט 

מרגש". 
בתובנה  תשתפי  אם  נשמח  לסיום, 

שלקחת מהעבודה בגזר
"תמיד אהבתי לעבוד במועצה, ובשנים 
ממש  שיש  מרגישה  אני  האחרונות 
שיתופי פעולה נהדרים עם כל האגפים 
מאוד  גם  הרוח  נפלא.  פשוט  וזה 
שאצלנו  כמו   – האגפים  בכל  דומה 
גם בשאר  כך  הדלת פתוחה לתושבים, 
פשוט  במועצה.  והמחלקות  האגפים 
נהנית  ממש  ואני  לתושב  מקשיבים 
אחד  משהו  יש  אם  שלי.  בעבודה 
צריך  שתמיד  הוא  בחיים  שלמדתי 
בכל  החיובי  ואת  הטוב  את  לראות 
לרצות  אפשר  ואי  מושלם  אין  דבר. 
כולם, אז תמיד כדאי להסתכל על  את 
את  לעשות  תמיד  ולחייך.  הטוב  החלק 
וכאן   . דבר  בכל  יכול,  שאתה  טוב  הכי 
להגיע  מאוד  משמח  האזורית  במועצה 

בכל בוקר ולתת את המקסימום".

שרון אקשטיין, 
מרכזת משאבי קהילה 

לרוני  אמא  לדורון,  נשואה  שנים.   11 כבר  במועצה  כאן  איתנו  עובדת  אבל  השכנה,  במודיעין  גרה  היא 
בת ה-18, יואב בן ה-14.5 ומיכל בת ה-11, ובנוסף האמא של כל תושבי המועצה, עם מקום חם במיוחד 

לאזרחים ותיקים. הכירו את שרון אקשטיין, עובדת החודש שלנו

עובד מועצה
אחד בחודש
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אחד,  יום  טנק.  כנהג  שירתתי  בצבא 
טלפון  קבלתי  רבות,  שנים  אחרי 
"בתי  שלנו:  הטנק  מפקד  שהיה  ממי 
הרב  להיות  תוכל  האם  מתחתנת, 

בחתונה?" )גם החתן היה טנקיסט(.
בחופה.  מילים  כמה  שאומר  ביקשו 
לכולנו  המשותף  בנושא  השתמשתי 

– הטנק.
למטה  היושב  הנהג,  של  הראיה  זווית 
בתאו, היא מצומצמת מאוד )באמצעות 
העומד  המפקד  ה'אפיסקופים'(. 
כל  את  רואה  הוא  בצריח,  למעלה 
הכוונה  ללא  מעלות.   360 המרחב, 
)'נהג  מלמעלה  המפקד  של  מתמדת 
עצור'  'נהג  שמאלה';  'נהג  חזק';  ימינה 
כנדרש,  לנהוג  מסוגל  אינו  הנהג  וכו'(, 

סכנות ומכשולים אורבים מכל צד.
ובחורה  בחור  לחתונה:  אז  קישרתי 
במדינת  בארץ,  כאן  משפחה  מקימים 

מגיע משרשרת  כל אחד מהם  ישראל, 
ומבית  אביו  מבית  ארוכה  דורות 
נפש  ממסירות  שונות,  מגלויות  אימו, 
זה המבט   – זרות  תרבויות  מול  יהודית 
המפקד  כמו  ה'מרחב',  של  מלמעלה, 
בצריח. וברכתי את הזוג הצעיר שראיה 
זו תהיה המכווינה אותם, במהלך בניית 
 – היבטיו  כל  על  המשפחתי  התא 
הבא,  הדור  בחינוך  ההדדית  בנאמנות 

ועוד.
הפסח  חג  של  הרעיון  גם  זה  לענייננו: 

עבור עם ישראל כולו.
ליל הסדר וסיפור יציאת מצרים, באים 
המרחב'  של  ה'מבט  את  אצלנו  לחדד 
 – בצריח  המפקד  של  מעלות   360  –
היהודי,  העם  של  קיום  שנות  אלפי 
וקיבל  מצרים  מעבדות  בניסים  שיצא 
סיני,  בהר  השמים  מן  ה'  מאת  תורה 
שחווה  הנוראים  הדברים  כל  ולמרות 

ונבנה,  הולך  הנצח  עם  הדרך,  לאורך 
עתיקים  עמים  לעומת  פלאית,  בדרך 

ומעצמות קדומות שנעלמו מן העולם. 
ליל  של  במרכזו  העומד  השיח  זה 
הסדר, להעביר הלאה את הרוח הגדולה 
נישאר  הזו לדורות הבאים שלנו, שלא 
בתוך מאוויי הרגע, הדומים ל'מבט של 

נהג'.
זו, המקשרת אותנו  נצחית  מתוך ראיה 
לאבות האומה, דור אחר דור, נוביל את 
ב'משבצת'  שלנו,  הפרטית  המשפחה 
שהשירה  שנזכה  עד  חיים,  אנו  בה 
'לשנה   - הסדר  בסוף  הלב  מן  הפורצת 
תתממש  הבנויה'  בירושלים  הבאה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.
נכתב בעיצומה של הלווית האחים הלל 
משפחת  בני  הי"ד,  יעקב  ויגל  מנחם 
יהיו  ההר.  בגב  ברכה  הר  מהישוב  יניב 

הדברים לעילוי נשמתם הטהורה.

רעיון לפסח – מיועד לטנקיסטים, אבל לא רק ... גזרי תורה
הרב אהרן מרצבך

פרטים והרשמה באתר המועצה

ב שרים וזוכרים 
בהפקת חבורת הזמר ח"ן בניצוחו של רון גנג

ער
במעמד ראשת המועצה רותם ידלין

בהשתתפותו של הזמר יהורם גאון

צילום: ניב אהרונסון



לשאלות ופרטים נוספים: יניב וייסמן, רכז האקרובטיקה 050-2225084,

גל חן וכולדר שמואל, רכזת ההתעמלות האמנותית 050-9855255, חן גורלניק רדיע, מנהלת מחלקת הספורט 08-9274005

Fr
ee

pi
k

מחנה פסח
התעמלות אמנותית 

ואקרובטיקה
בואו לחוות,

להתנסות,
להתמקצע

ובעיקר ליהנות!

28.03-03.04 
)ו' בניסן-י"ב בניסן תשפ"ג(,

ימים שלישי-שני )לא כולל שישי-שבת( 8:00-13:00

חמישה ימים  של כיף וספורט 
עם מגוון פעילויות 

 סדנאות ג'אגלינג	

 סדנת פארקור	

 אלמנטים אקרובטיים בשילוב מוזיקה	

 פיתוח קואורדינציה	

הסעות מכל ישובי המועצה 	

לרישום לקבוצת אקרובטיקה 
סרקו את הברקוד

לרישום לקבוצת התעמלות אמנותית 
סרקו את הברקוד

מחנה פסח מחנה פסח 20232023
30 גזרי מידע | מרץ 2023 |

הפועל גזר כדורסלהפועל גזר כדורסל

לפרטים
 יניב דולב: 052-282-8236

רובי בלינקו: 052-453-0599

28/03-04/04
ו' ניסן - י"ג ניסן תשפ"ג

שישה ימים מלאים לא כולל שישי ושבת

כיתות א' עד ו'
08:00-13:00

שלוחת נען
באולם בשעלבים

שלוחת בית חשמונאי
אולם ספורט קרית חינוך בית חשמונאי

הסעות מכל רחבי המועצה

כיתות ז' עד יב'
17:00-21:00

מוקד הפעילות
אולם ספורט קרית חינוך נען-סתריה

לא כולל הסעות

רישום עד לתאריך 
ה- 20/03/2023

להרשמה סרקו
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לומדים לקבל את האחר בפברואר יוצא מן הכלל

מקדישה  גזר  האזורית  המועצה 
מחשבה, משאבים ותשומת לב רבה 
לדאגה למגוון האוכלוסיות המרכיבות 
ברור  היה  לכן  המועצה.  יישובי  את 
פברואר  "חודש  ליוזמת  שנצטרף 
יוצא מן הכלל", יוזמה שהחלה על ידי 
החברה למתנ"סים, לקידום המודעות 
השונה.  ולהכרת  מיוחדים  לצרכים 
המודעות  להעלאת  מוקדש  החודש 
צרכים  עם  אנשים  של  להשתלבות 
ידי  על  ובקהילה  בחברה  מיוחדים 
היכרות, קבלת האחר,  פעילויות של 
ושיוון  שילוב  של  החשיבות  והבנת 

בחברה. 
נערכו  פברואר  חודש  במהלך 
הספר  בתי  הילדים,  בגנים  פעילויות 
ואירועים לקהילה כולה. בגני הילדים 
פלא"  הוא  אחד  "כל  הספר  נרכש 
קבלת  בנושא  פעילויות  והתקיימו 
השונה. בבתי הספר נערכו פעילויות 
העיוורים  למען  פעול"ה  עמותת  של 
)פוקחים עיניים ולב לצרכי העיוורים(, 
הקשיים  על  לתלמידים  שסיפרו 
שהם חווים, הכירו להם מכשיר עזר 
בתפקודי  להם  שמסייעים  שונים 
נכונה  התנהגות  על  לימדו  היומיום, 
בסביבת כלב נחייה, ועוד. גם החינוך 
הבלתי פורמלי היה שותף, עם סרטון 
בשפת  הנוער  תנועות  חניכי  שהכינו 
כדי  תוך  "שווים".  לשיר  הסימנים 
קבלת  על  החניכים  למדו  התהליך 

האחר, שיוויון ואכפתיות. 
התקיימו  החינוך  למוסדות  מחוץ  גם 
אירחה  הספרייה  בנושא.  פעילויות 
המספרת  הדימיון",  "ארץ  הצגת  את 
כיצד  ומלמדת  שונים,  אנשים  על 
מעבר  לראות  הדימיון  בעזרת  ניתן 
הסרט  הוקרן  ביל"ו  בכפר  לשוני. 
שי  של  בכיכובו  אנחנו"  "הינה 
אב  בין  הקשר  על  המספר  אביבי, 
האירועים  אחד  האוטיסט.  לילדו 
הפייס  באשכול  התקיים  המרגשים 
של  של  הרצאתו   - חשמונאי  בבית 
מהבת  למדתי  "מה  פרידמן,  טל 
ההתמודדות  על  סיפר  בה  שלי", 
מיוחדים,  צרכים  שלה  בתו  עם  שלו 
על התמודדותה, ועל הקשר המיוחד 

ביניהם. 
החודש המיוחד היה גם תזמון מושלם 
הרווחה  אגף  שפרסם  להזמנה 
שקראה  החברתיים,  והשירותים 

בגילאי  לצעירים 
צרכים  עם   18-25
להירשם  מיוחדים 
מנהיגות  לתוכנית 
 20 בת  ייחודית 
בחוות  מפגשים 
הפתוח  המרחב 
שמואל,  בכפר 
עבודה  תוכנית  עם 
צוות,  עבודת  על 
הדרכה,  מיומנויות 
והובלת  שיווק 

פרוייקטים. 
נלמדים  במפגשים 
וטיפול  רכיבה 
כלבנות,  בסוסים, 
ירק,  בגינת  עבודה 

בישול ועוד.  
אירועי  על 
אחראית  החודש 
אריאב,  שקד 
סוציאלית  עובדת 
מאגף  קהילתית 

החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
הצרכים  תחום  את  שמקדמת 
"אנחנו  )צמי"ד(.  במועצה  המיוחדים 
את  יש  אחד  ולכל  יחד,  חיים  כולנו 
הקשיים שלו, המורכבות שלו, והגיע 
לאנשים  להתייחס  שנפסיק  הזמן 
מיוחדים כאל שונים וחריגים ולהוציא 
שקד,  אמרה  מהחברה",  אותם 
אותם  ולאהוב  לקבל  צריכים  "אנחנו 
והקהילה,  המשפחה  מהבית,  כחלק 
את  ומלמד  חושף  הזה  והחודש 
כולם על הנושא הכל כך חשוב הזה. 
זה  שאמנם  להדגיש  שחשוב  כמובן 
חודש ששם זרקור על נושא הצרכים 
המיוחדים, אבל הפעילות היא לא רק 
בחודש פברואר. אנחנו צריכים לשים 
מיוחדים  לאנשים  ולהתייחס  דגש 
במהלך  בגזר  קורה  וכך  השנה,  כל 
השנה כולה, ואני גאה במועצה שלנו 

שמקדמת שוויון וסובלנות". 

פרטים והרשמה באתר המועצה

23.4.23 בשעה 19:30
בספרייה האזורית גזר

 שיתוף במסע אישי, מרתק ואופטימי מלווה במוסיקה טובה, 

המהווה תזכורת לכוחה של התקווה, התמקדות בטוב והכרת התודה

מנגינות חיי
נילי סגי זקס

איך אנשים רבים ברחבי העולם 
 נרתמו לעשיית טוב וחסד 

ביום גורלי אחד ששינה את חיי?

טל פרידמן בהופעה
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ללכת בטבע שלך
2 0 2 3 ג  ״ פ ש ת

צעדת
הרצל

מועצה אזורית גזר מזמינה אתכם

לצעדת הרצל-ללכת בטבע שלך
ולהפנינג חוויתי לכל המשפחה

ם ופרטים נוספים באתר מועצה אזורית גזר
שלו

לת

יום שישי 
ט׳ בניסן תשפ״ג

31.3.23
בבית הרצל
יער חולדה 

* ההרשמה עד לתאריך ה-28.3.23 יום שלישי ו' בניסן
   או עד סיום מכסת הכרטיסים, הראשון מבינהם,

   באתר המועצה האזורית גזר. או סרקו:

* ניתן להגיע רק להפנינג ללא צעידה במסלולים (בתשלום)

* במידה וירד גשם, הצעדה תידחה ליום שישי ה 14/4/23

* לא ניתן להירשם במקום ביום האירוע  

מה בתוכנית?

8:30-10:00 צעדה
שלושה מסלולים לבחירה: 1.5 ק"מ / 5 ק"מ / 10 ק"מ 

לאורך המסלולים מגוון פעילויות חוויתיות לכל המשפחה

10:00-15:00 הפנינג "ירוק" בבית הרצל
מגוון הצגות, סדנאות לילדים והפעלות

בנושא איכות הסביבה, קיימות וטבע

שוק "תוצרת גזר"
עם מיטב החקלאים, האמנים והיוצרים. דוכני מזון, דוכני מכירה 

ומתנות לחג. מתחם מבוגרים ובו מוזיקה חיה, בגדי יד שנייה ועוד...

לראשונה תערוכת אמנות בטבע - "אדם ואדמה"




