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סיפורו של ברוש אחד בנען¨ עץ עם 
שם ושם משפחה¨ הנאחז במקומו 

ושורד¨ כבר µ∑ שנה¨ כנגד כל 
השינויים¨ הבנייה שמסביבו¨ התוכניות 

והאיומיםÆ הברוש של יוחנן

  שוב צועדים
כמיטב המסורת יוצאת שוב 

לדרך צעדת הרצלÆ על אף מיעוט 
הגשמים¨ אזור המועצה מוריק ופורח¨ 
יפיפה ומזמין ואתם מוזמנים להצטרף 

ליום של הנאה בטבע

  עולם החיעמ‘¥
מרחב עולם החי בבית ספר 

שדות איילון¨ שהוקם לזיכרו של החייל 
הבודד אלכס נייקוב¨ שמשפחתו אומצה 

על ידי ילדי בית הספר וביוזמתם¨ עבר 
שידרוג ועלה כיתה

  נא להכירעמ‘∞±
מדור חדש ≠ נעים מאוד ≠ 

אנחנו השכנים ממול¨ בו נכיר מידי חודש 
 Æמשפחה אחת מבין תושבי המועצה

מי אתם¨ מה אתם אוהבים¨ במה אתם 
עוסקים והיכן לומדים הילדים

עמ‘±±

סיפורו של ברוש אחד בנען¨ עץ עם 
עמ‘∂



גזרי מידע  ˇ  פברואר ±±∞≥

עורכת וכתבת∫ רותי כהן
∞µ≤≠≥∑µ∞∞µ∞ ∫טלפון

rutcohen@yechiam.org.il ∫אי≠מייל
חברי המערכת∫ אילנה גרני¨ דרורה נבון¨ גלית דהן¨ אורי שמחה¨ 

חיים אלטמן¨ דניאל בראון¨ חיים כהן¨ אריאל הילדסהיימר
∞µ∞≠µ¥µ∂∞∑¥ ∫מנהלת פרסום∫ מיכל דוקטורי טל

darya1@bezeqint.net ∫אי≠מייל
צלם המערכת∫ ניר שמול

גרפיקה∫ שחרית עיצובים
דפוס∫ ידיעות תקשורת

מו¢ל∫ המועצה האזורית גזר
∞∏≠π≤∑¥∞≤≤ ∫פקס ∞∏≠π≤∑¥∞≤∞ ∫טל

עיתון המועצה האזורית גזר
www.gezer-region.muni.il ∫אתר המועצה

ביקור שר הביטחון נפתח בפגישה במסגרת מצומצמת עם ראש 
 Æהמועצה

לאחר הפגישה התקבל שר הביטחון באהדה על ידי מאות תלמידי 
י“א וי“ב¨ שחלקם עומדים לפני הגיוס לצבאÆ השר פירט את משנתו 
המדינית והביטחונית וענה בסבלנות לשאלות התלמידיםÆ לדבריו¨ 

המדינה נמצאת במירוץ שליחים רב דורי¨ בלתי פוסק¨ כאשר ההו
והביע  לילדיהם¨  המדינה  את  לשרת  האחריות  את  מעבירים  רים 

Æתקווה כי יזכו לקיים חיים שקטים ואיכותיים
שר הביטחון חשף בפני התלמידים את תרומתו של ראש המוע
צה¨ פטר וייס¨ יליד סלובקיה¨ למערכת הקשרים הטובה עם ההנ
בתגובה¨  ענה  המועצה  ראש   Æהסלובקית הגה 
כי הוא נדרש לעשות זאת בעקבות אוזלת היד 
ביטא  עוד   Æהנושא הגורמים האמונים על  של 
זמן¨  שמצא  על  לשר¨  הערכתו  את  וייס  פטר 
בני  עם  להיפגש  שלו¨  העמוס  הזמנים  בלוח 
של  המרשימים  הגיוס  נתוני  את  וציין  הנוער 

Æהנוער הגדל במועצה
בית  מנהלת  פתחה  השר¨  עם  המפגש  את 
אלה  נגד  שיצאה  אבישר¨  גליה  ד“ר  הספר¨ 
הממהרים להספיד את המוטיבציה של הנוער¨ 
הריא תלמיד  של  הגבורה  מעשה  נוכח  זאת 
בשריפה  שנספה  ז“ל¨  ריבן  אלעד  בחיפה¨  לי 
המקטרגים¨  את  הזמינה  אבישר  ד“ר   Æבכרמל
של  הרבות  העשרות  את  בפעולה  לראות 
תלמידי בית הספר¨ המדריכים בתנועות נוער¨ 

 Æמתנדבים במד“א¨ במג“ב ובמסגרות חברתיות קהילתיות אחרות
בהמשך ביקורו¨ סייר השר בקיבוץ נען¨ בליווי יוני שילה¨ לארוחה 
ולפגישה בלתי אמצעית עם ילדי וחברי הקיבוץ ועם מזכיר הקי

 Æבוץ
לאחר מכן¨ ביקר שר הביטחון במפעל ההשקייה¨ נען ≠ דן ≠ ג‘יין¨ 
מוצרי  מגוון  את  חרמוני¨  אבנר  המפעל¨  מנכ“ל  בפניו  הציג  שם 
לסייע  המסוגלות  תותח¨  ממטרות  ביניהם  המפעל¨  של  ההשקייה 

Æבשריפות¨ כמו זו שהשתוללה בכרמל

בטיפול המינהלת      בטיפול המינהלת בטיפול המינהלת         בטיפול המינהלת    ^^^^^בטיפול המינהלת      

מדוע ”צבא העם“ הפך לצבא של חלק מהעםø האם המדינה באמת תעשה את הכל כדי שנחזור הביתה¨ אם ניפול בשביø האם עבר צבאי מסייע 
להשתלב בחיים הפוליטייםø שאלות אלו ורבות אחרות¨ הופנו אל שר הביטחון¨ אהוד ברק¨ על ידי תלמידי כיתות י“א¨ י“ב¨ מבית הספר התיכון ברנקו וייס 

ע“ש הרצוג¨ כשנפגש איתם השר¨ במהלך ביקור במועצה¨ כאורחו של ראש המועצה¨ פטר וייס

בהיכרות  רואים  חוץ במועצה¨  והפעילים לקשרי  ראש המועצה 
עם גרמניה שונה¨ דרך גרמנים המבקשים להוכיח באמצעות קשרים 
ומחויבותם  מכירים באחריותם  הם  ובי  גרמניה אחרת  אלה¨ שיש 

 Æלשימור זיכרון השואה¨ מעשי ידי אבותיהם
Grimma¨ ”מועצה אזורית“ בין לייפציג לדרזדן¨ מונה ∏≥ אלף 
מועצה  זו   Æגזר האזורית  המועצה  למבנה  מאוד  ודומה  תושבים¨ 
הכוללת µ≥ ישובים קטנים ©רובם חקלאיים® ועיירה אחת¨ על שטח 
בהם  תיכון¨  ספר  ובית  ספר  בתי  מספר  עם  קמ“ר¨   ±±∏ של  כולל 
לומדים ∞∞≥¨± תלמידים¨ אשר דומה מאוד בפעילותו ובגודלו לתי

Æכון הרצוג ברנקו≠וייס
במסגרת הקשר שנוצר¨ באה קבוצה של שמונה אנשים מגרימה 

   Æלביקור במועצה
פגשנו באנשים חמים¨ אוהבי ישראל¨ משוועים לקשר עם העולם 
החיצון ©יש להם קשר חם וארוך שנים עם קהילות בקנדה ובצרפת® 

Æוהחלטנו הדדית שאנחנו הולכים על זה
ראש מועצת גרימה¨ מר ברגר¨ פעל בדרך גרמנית מסודרת¨ של 
אישור הנושא במליאת המועצה שלהם והרכבת משלחת שתייצג 

 Æאת מגוון מארג התושבים בגרימה
בראש המשלחת עמד מורה ספורט בפנסייה¨ חבר מועצה¨ שקיבל 
על עצמו לרכז את הקשר מול המועצה האזורית גזרÆ בנוסף כללה 
המשלחת¨ חקלאי¨ חברה בוועד ההורים של בית הספר¨ גזבר ואנ

במועצה¨  מקיף  סיור  כלל  הביקור   Æאחרים ואוהבים  פעילים  שים 
 Æבחינה ולמידה של פנים ואפשרויות שונות לשיתוף פעולה

מעבר לקשר המשמעותי¨ הנרקם עם העיר התאומה ליווד שבק
Grimma¨ למערך קשרי  נזס¨ ארה“ב¨ תצטרף גם העיר הגרמנית 

 Æהחוץ של המועצה
במסגרת חיזוק הקשר הבין≠אישי והבלתי אמצעי¨ התארחו חברי 
על  להן  להודות  המקום  שכאן  במועצה¨  משפחות  אצל  המשלחת 

Æהאירוח
מבוססים  שיהיו  הקשרים¨  של  הבנייה  במלאכת  נמשיך  בקרוב 
בני הנוער משתי המועצותÆ עידן  בין  וראשונה על קשרים  בראש 
האינטרנט והכפר הגלובלי יזרז מאד¨ כך אנו מאמינים¨ את בניית 
של  הדדי  לחיבור  רעיונות  יש  כבר  הספר  בבתי  ולמורות  הקשר 

 Æתלמידים¨ בעזרת המחשב¨ בטווח הזמן הקרוב
את  לבנות  מנת  על  עבודה¨  פגישות  נקיים  הקרובים  בחודשים 
התושבים מוזמנים להציע רעיו Æהתוכנית האסטרטגית של הקשר

Æנות ולהשתתף בתהליך
ראש  סגן   ≠ אנוך  יובל  מובילים  החוץ  קשרי  מערכת  את 
≠ אחראי על קשרי חוץ מטעם המועצה  גמליאל  דוד  המועצה¨ 

והמתנדבים∫ 
 Æ∞µ¥≠¥π∑µπ∑≥ ∫נייד  gr7591@gmail.com ∫רוני גילה ≠ מייל

∞µ≤≠¥≥∞∂∏∑∏ ∫נייד hcohen@ariel.ac.il ∫חיים כהן ≠ מייל

מפגש עם ’גרמניה אחרת‘
ראש המועצה¨ פטר ווייס¨ פעל ליצירת קשר מוניציפאלי עם גרמנים¨ בני הדור החדש¨ במועצה 
אזורית גרימה ©Grimma®¨ שבגרמניה¨ בו הוא רואה ערך מוסף¨ מעבר לכל קשר בינלאומי אחר

≤

שר הביטחון¨ אהוד ברק¨ בא לביקור במועצה

מחלקת הרווחה 
תהיה סגורה 
 ±∂≠±∑Ø≤Ø≤∞±± ∫בתאריכים

ימים ד‘ עד ה‘ ©כולל®

במקרים דחופים ניתן להתקשר לטלפון∫ 
∞µ≤≠∂≤≤∞∏∏∂ Ø ∞∏≠π≤∑¥∞∂∑

לרגל מיון 
תיקים מחלקתי



היוזמה הועלתה על ידי מר Chuck Udell¨ נשיא מועדון רוטרי 
 Chuk  Æארה“ב שבקנזס¨   Leawood ליווד  שלנו  התאומה  בעיר 
תושבי  לרווחת  בגזר¨ שיפעל  רוטרי  מועדון  בהקמת  לסייע  הציע 
כוח¨  רב  ארגון  עם  בתיאום  חברתיים  פרוייקטים  ויקדם  המועצה 
בעל אמצעים וקשרים¨ שיכול לחבר את המועצה בטווח זמן קצר 
ורחב  מגוון  ובינלאומי  לאומי  מקומי¨  עשייה  מעגל  אל  יחסית 

Æהיקף
לאחרונה נוצר קשר עם הנהלת רוטרי ישראל¨ בהנהלתו של תת 
בעצה   Æהמועצה אל  נציגיו  את  ששלח  בר≠דגן¨  מוטי   Æמיל אלוף 
להי התושבים  רצון  לבחינת  הליך  פתיחת  על  הוחלט  משותפת 
מחד  הארגונית  המטריה  מתן  שמשמעותו¨  הליך   Æלמשימה רתם 
ומחוייבות של פעילות מתנדבים¨ משוגעים לדבר¨ הרוצים לתרום 
שמהלך  הבינלאומי  המארג  אל  שונות  ברמות  ולהתחבר  לקהילה 

Æכזה מציע¨ מאידך
זו הפעם הראשונה אל מול  זהו מהלך מרתק¨ חדשני¨ המתקיים 
כלל  בדרך  מוקמים  אלה  מועדונים  בה  בישראל¨  אזורית  מועצה 

Æבערים
רוטרי ישראל ענה ליוזמה שהגיעה מצידנו באלו המילים∫ ”בעק
בות פניית מספר תושבים ובתיאום עם ראש המועצה האזורית¨ מר 

פטר וייס¨ הוחלט לפעול להקמת מועדון רוטרי במועצה האזורית 
חובק  ארגון  של  מחוייבות  עומדת  שמאחוריו  משפט  זהו   Æ“גזר
מטעם  מולנו  לעבוד  ברק¨  ברוך  מר  לשעבר¨  נגיד  שמינה  עולם¨ 

 Æהנהלת הארגון ואת מועדון רוטרי לוד¨ כמועדון חונך
אנחנו חושבים שאנו ראויים היום¨ במבנה הכלכלי והסוציו אקו

נומי של המועצה¨ להתברג בארגון שכזה ולהשתלב בגלגל השיניים 
של המכונה המשומנת הזוÆ לצורך כך נקיים פגישת גישוש ראשונה 
עם תושבות ותושבי המועצה¨ המעוניינים להיות חלק מן היוזמה 
הזוÆ ניפגש¨ נכיר¨ נשוחח ונחליט לאחר מכן אם יש בינינו אנשים 

Æוכוחות להקים מועדון¨ להשתלב ולעשות¨ לעלות כיתה
אני¨ הח“מ¨ מוניתי על ידי רוטרי ישראל כנשיא זמני של מועדון 
 Æבהקמה והסכמתי לקחת על עצמי את מלאכת ההרכבה הראשונית
כל המינויים בעתיד¨ יהיו במתכונת מסודרת של בחירות¨ בהתאם 

 Æלמסורת וכללים ברורים¨ הנהוגים במועדון בכל רחבי העולם
 Æלרוטרי יש כלל למפגש שבועי קבוע¨ המתפרסם בכניסה ליישוב
בשלב זה¨ בחרנו שרירותית בימי שני בשעה ∞∞∫∞≥ במועדונית בית 

Æחשמונאי

≤גזרי מידע  �  פברואר 2011
בטיפול המינהלת      בטיפול המינהלת בטיפול המינהלת         בטיפול המינהלת    ^^^^^בטיפול המינהלת      

תנועת רוטרי ישראל פועלת להקמת מועדון במועצה אזורית גזר

מנהל  סקר  החינוך¨  בקריית  שהתקיימה  עבודה  בישיבת 
מחלקת החינוך¨ ד“ר יצחק יוחנן¨ בפני ח“כ אורלב את מערכת 
את  הציג  סמואל¨  צבי  החינוך¨  קריית  מנכ“ל   Æבמועצה החינוך 
התפתחות המוסדות הפועלים בקרייה ואת מערך הבנייהÆ ראש 
תיארו  נויהוז¨  מוטי  התיכון¨  ומנהל  ישי  מאיר  הרב  האולפנה¨ 
בפני האורח את ייחודיות האולפנה ומיצובה כבית לבנות ואת 
התייחסות  תוך  באולפנה¨  המתקיימות  המיוחדות  הפעילויות 

Æלקשר החם שנשמר עם הבוגרות

יעקוב יחזקאל  הרב  ההסדר¨  ישיבת  ראש  בפגישה  השתתף 
Æסון

ח“כ אורלב ביטא את הערכתו הרבה למעשה החינוכי המת
על  כששמע  רב¨  סיפוק  והביע  החינוך  קריית  כותלי  בין  קיים 
שילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת הרגילה¨ 

Æזאת ברוח חוק השילוב שיזם וטיפח
ח“כ אורלב הבטיח לפעול כמיטב יכולתו¨ כדי לתת מענה לנו

Æשאים שונים שהוצגו בפניו

ח“כ זבולון אורלב ביקר בקריית 
החינוך בשעלבים

חבר ועדת החינוך בכנסת¨ ח“כ זבולון אורלב¨ שכיהן עד לאחרונה כיו“ר הוועדה¨ היה אורח 
קריית החינוך בשעלבים

בהשתתפות מנהלי חברת ”גרופית יסודות“ 
ו“גבירץ השקעות“¨ ראש המועצה¨ פטר וייס 
ותושבים מבית חשמונאי¨ הונחה אבן פינה 

למרכז המסחרי ≠ ”המסחרון“ בבית חשמונאי

הונחה אבן פינה 
ל“מסחרון“ ≠ המרכז 

המסחרי בבית חשמונאי

גזר עולה כיתה° במסגרת המאמצים שמקדישה המועצה בראשות פטר וייס לקידום קשרי חוץ עם גורמים בינלאומיים¨ עלתה על הפרק יוזמה שעשוייה 
לחברנו לעולם הגדול¨ השתלבות כמועדון בארגון המתנדבים הבינלאומי המכובד ”רוטרי“

 Æ1 מליון חברים¨ ביותר מ≠200 מדינות¨ אשר פועלים ב≠000¨≤≤ מועדוניםÆ2 10 שנה והיא מונהµ תנועת רוטרי הבינלאומית נוסדה לפני
תנועת רוטרי בישראל חוגגת כבר יותר מ≠0∑ שנות פעילות ב≠0∂ מועדונים ברחבי הארץ ומונה ¥00¨1 חבריםÆ חברי התנועה בארץ נמנים 
על כל גווני הקשת¨ רבים מהם אנשים בולטים בקהילה¨ שהמשותף לכולם הוא פעילות אישית עניפה למען הקהילה¨ לצד קיום מערכת 

Æרעות יוצאת דופן במסגרת המועדונים
במסגרת המועדונים מטפלים חברי התנועה בארץ במאות עולים חדשים¨ ביותר מ≠00∂ חיילים בודדים בעת שחרורם¨ באלפי קשישים 
 2Æµ≠נזקקים¨ באוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים¨ צעירים וצעירים פחות¨ ברכישת ציוד לילדי כיתות א‘ נצרכים¨ בהענקת מלגות בסך כ

 Æמיליון שקל¨ בפעילות התנדבותית במלחמה בתאונות דרכים¨ בפיקוד העורף¨ בפעילות ייחודית למען הנוער ועוד ועוד
Æכל מועדון סוברני ומחליט מהם נושאי העשייה שלו¨ כנגזרת של צרכי המקום בו הוא פועל

פגישה ראשונה
ביום ב‘ ±±∞≥Æ≤Æ∏≥ בשעה ∞∞∫∞≥ 

במועדונית בית חשמונאי
 

במועדון¨  ולפעול  קשר  ליצור  המעוניינים  המועצה  תושבי 
 0∏≠π2∑¥020 ≠ מוזמנים לפנות∫ אילנה גורני

 gr7591@gmail.com 0 דוא“לµ¥≠¥π∑µπ∑≥ ≠ רוני גילה
 0µ¥≠∂∂π01π0 נציגי המועדון החונך לוד ≠ בני שפר

   sh_beny1@netvision.net.il דוא“ל
 0µ¥≠2¥∑∑22π ‘מייק לוינסקי ≠ טל

maike43@gmail.com דוא“ל

מקווים להתראות ולהיבנות!

זהו  כי  המועצה¨  ראש  הפינה¨ אמר  אבן  הנחת  במעמד 
יום של שמחה וסיפוק¨ מאחר שבמשך שנים מינהל מקר
המסחרי  המרכז  פרוייקט  את  לשווק  מנסה  ישראל  קעי 
בבית חשמונאי ללא הצלחהÆ לדבריו¨ העובדה שקבוצת 
היזמים ≠ גרופית יסודות ≠ זיהתה את הפוטנציאל הכלכ
לי הטמון באזור ומאמינה בו¨ מוכיחה כי המועצה והאזור 
המסחרון  כי  וייס¨  אמר  עוד   Æקדימה דרך  קפיצת  עשו 
ויחסוך מאלפי תושבים  החיים  לאיכות  נדבך  עוד  יוסיף 

Æ“נסיעה ל“שדות זרים
מנכ“ל  החברה היזמית¨ גרופית יסודות¨ עופר זרף¨ אמר 
בכל  מקימה  שהחברה  מרבים  אחד  הוא  זה  פרוייקט  כי 
ומחוברת  מרגישה שותפה  החברה  כי  וציין  הארץ  רחבי 
עוד אמר כי בזכות ההתנסות החיובית עם המוע Æלאזור
צה הם שוקלים לבצע פרוייקטים נוספים בתחומה והביע 
והבילוי  המסחר  לחיי  מרכז  יהפוך  שהמסחרון  תקווה 

Æבאזור

רוני גילה
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עץ הברוש הוותיק

ולעצים  לנטיעות  כלל  בדרך  מוקדש  האילנות¨  חג  בשבט¨  ט“ו 
הרכים¨ החדשים¨ אבל הוא יום הולדתם של כל העצים והברוש של 

Æשנה באדמת נען ∑µ יוחנן חוגג בגאון

שני ברושים ואוהל
את  לספר  סבא¨   Ø אבא  העץ של  לרגלי  פרידברג מתאסף  שבט 
 ±π≥µ בשנת  לנען  הגיעה   ¨π∂ פרידברג¨  ציפורה   Æהעץ סיפורו של 
 Æוגרה עם יוחנן¨ בעלה¨ באוהל¨ במחנה מגורי האוהלים של החברים
 Æהיה לנו אוהל יפה“¨ היא מספרת¨ ”עם רצפת עץ ועמיד בפני גשם”
יש פה שדרה של ברושים¨ שפעם היתה הרבה יותר צפופה¨ שני
יוחנן¨ שעבד  טעו לאורך הפרדס¨ כדי להגן עליוÆ כשנטעו אותם¨ 
בפרדס¨ הצליח לקבל שני שתילים ונטע אותם משני צידי הכניסה 
 Æזה היה אז מאוד יוצא דופן¨ אף אחד לא חשב על זה Æלאוהל שלנו
זה סימל אז את הכניסה לאוהל שלנו ומסמל עד היום¨ את המקום 

Æ“שבו עמד האוהל של משפחת פרידברג הצעירה

תמורות השנים
למשפחת פרידברג נולדו ארבעה ילדיםÆ היום גרים שניים מהם¨ 
ארבע  בת  משפחה  לתפארת  מגדלים  וכולם  בקיבוץ  ואילן¨  אריה 

Æדורות בנען
שכונת האוהלים נעלמה מזמן¨ הפרדס שינה את מיקומו ושדרת 
הברושים שהגנה פעם על הפרדס¨ חוצה היום את מרכז הקיבוץ¨ על 
יד חדר האוכל¨ המזכירות¨ המרפאה¨ גן הילדים והמועדוןÆ בשלב 
הם  השנים“¨  ”כל   Æאחד רק  ונותר  הברושים  אחד  נשרף  כלשהו 
 Æמספרים¨ ”יוחנן שמר בקנאות על העץ והוא לא הפריע לאף אחד
פיתוח  פה  ועשו  המועדון  את  ”בנו  אריה¨  מספר   ¨“π∞≠ה ”בשנות 
הברוש¨ שהיה מאוד קרוב למועדון¨ לא נכלל בתוכנית הפי Æמחדש
תוח והיה מועמד לעקירהÆ כשעבדו פה השופלים¨ יוחנן עמד על יד 

הוא עצר את השופלים¨ גם בגופו וגם באין סוף דיבורים ושי Æהעץ
חות עם המוסדות“Æ לשאלתי¨ האם קיבלו לבסוף את דעתו¨ משיבה 

Æ“לא היתה אופציה אחרת Æציפורה¨ ”הוא פשוט לא נתן
קיר  והקימו  העץ¨ חפרו מסביבו  על  להגן  כדי  עניין¨  בסופו של 
תמך שמגן ושומר עליוÆ ”למרות הספקנים“¨ מציין אריה¨ ”שאמרו 
כל  ליבלוב חדש  ורואים  בחיים  נשאר  הוא  יתייבש¨  ימות¨  שהעץ 

Æ“שנה

עץ עם זהות
”זה העץ שליÆ תסתכלי עליו¨ הוא מורם מעם“¨ אומרת ציפורה¨ 
”כשמתחילים¨ או ממשיכים¨ לספר על נען¨ העץ הזה הוא עובדה 

Æ“העץ של יוחנן Æמקומית
אילן¨ שבמשך מספר שנים שימש כאיש הנוי של הקיבוץ¨ מוסיף¨ 
מרגע  כי  זהות¨  שם¨  לו  לתת  שניתן  היחידים  העצים  אחד  ”זה 

Æ“שנשתל פה¨ אנחנו יודעים עליו הכל
אריה נפרד מנכדיו שמתפזרים לחוגים ופעילויות שונות ואומר¨ 
”כל נכד ונכד ועכשיו כבר גם הנינים¨ מכירים את סיפורו של העץ 

Æ“ויודעים היטב שזה העץ של סבא יוחנן

גאה וזקוף ניצב לו הברוש¨ שצמרתו מתנשאת לגובה וענפיו מלטפים את קיר מועדון קיבוץ נעןÆ הוא מוקף בבמה¨ 
שנבנתה במיוחד עבורו ושומר על מעמדו ומקומו מזה µ∑ שנה¨ על אף שיותר מפעם אחת¨ היה מועמד לעקירהÆ העץ 

של יוחנןÆ יוחנן כבר איננו¨ אבל העץ עדיין פה וכאן יישאר
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סניף ברית יוצאי מרוקו בגזר¨ 
בחסות ראש המועצה ≠ מר פטר וייס

מזמין את תושבי המועצה

ביום שני¨ כ“ד אדר א‘¨ ±±∞≥Æ≤Æ∏≥¨ בשעה ∞∞∫∞≥ 

באשכול פייס בבית חשמונאי

∞∏≠π≤∑¥∞∂π ¨∞µ≤≠∂≤≤∞∂µ∂ ≠ קללהזמנת כרטיסים∫ פנינה
 ש

∂∞
ר∫ 

חי
מ

יוגש
כיבוד
מרוקאי
אותנטי

מלגות לסטודנטים
כמידי שנה¨ מעניקה המועצה מלגות לימוד 

לסטודנטים תושבי המועצה

המעוניינים בקבלת מלגה¨ 
מוזמנים לפנות בהתאם לפרטים הבאים∫

±Æ קריטריונים לקבלת מלגה∫
Æהשנים האחרונות ברצף µ≠תושב המועצה ב Æא

שירות  או  סדיר¨  צבאי  משרות  כתוצאה  כתובת  שהחליף  מי  ©למעט 
Æ®לאומי¨ למשך תקופת שירותו

ידי המועצה להשכלה גבוהה והמוסמך להעניק  בÆ לימודים במוסד המוכר על 
ÆBÆA תואר ראשון

Æ®BÆA© לימודים במסלול לתואר ראשון בלבד  Æג
Æשקל ∂Æ∞∞∞ ≠שכר הלימוד המשולם לא יפחת מ  Æד

Æשקל ∂Æ∞∞∞ הגשת קבלה עבור תשלום בגובה של  Æה

≥Æ אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה∫
 Æ®צילום תעודת זהות ©כולל ספח הכתובת Æא

Æאישור לימודים לשנת תשע“א מהמוסד האקדמי Æב
Æאישור כי הלימודים הינם במסלול לתואר ראשון Æג

Æשקל ∂Æ∞∞∞ קבלות על תשלום שכר לימוד בגובה Æד

≤Æ הבהרות∫
בקשות  תתקבלנה  ©לא  בלבד  מקור  טופס  גבי  על  להגיש  יש  הבקשה  את   Æא

Æ®שיישלחו בפקס
Æ≤∏Ø∞≤Ø≤∞±± ∫מועד אחרון להגשת הטפסים במועצה Æב

סטודנט  וØאו  האמורים¨  הקריטריונים  בכל  תעמוד  לא  שבקשתו  סטודנט   Æג
תדחה   ¨®≤∏Ø∞≤Ø≤∞±±© להגשה  שנקבע  האחרון  המועד  לאחר  תוגש  שבקשתו 

Æבקשתו על הסף
היישובים או במשרדי המועצה¨  ניתן לקבל במזכירויות  דÆ טופס בקשת מלגה 

Æאצל  כרמלה זיסברנר

לבירורים∫

∞∏≠π≤∑4∞54

בס“ד

בס“ד

בס“ד

בס“ד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע“ב לכל הכיתות   ˇ   חדש°  נפתחה כיתת טרום חובה ≠ מספר מקומות מוגבל

להתחיל את החיים ברגל ימין
  ˇ  ∞∑∑≠¥∞∞π∏µπ להרשמה ופרטים נוספיםgantalilalo@gmail.com  ˇ  www.gantalilalo.com  ≠חפשו אותנו ב   ˇ
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התחממות כדור הארץ מתרחשת כאן ועכשיו 
ובאגן המזרחי של ים התיכון¨ היא מתבטאת 
בשנות בצורת רצופותÆ כיצד זה משפיע על 

øהחורשות האקסטנסיביות שלנו

מאת∫ סימה קגן ≠ סתריה

לחורשות הניטעות באזורי הארץ¨ בהם כמות המשקעים היא כ≠
∞∞µ מ“מ¨ מקובל לתת תוספת השקייה במהלך השנים הראשונות 
עד להתבססות העצים¨ אז מנתקים את מערכת ההשקייה והעצים 

Æמסתפקים בגשמי החורף
 Æ®במושב סתריה נהוגה בט“ו בשבט מסורת ארוכת שנים ©∞≤ שנה
חורשות  שתי   Æהיישוב בשטח  חורשה  שותלים  המושב  חברי  כל 
חול   ≠ בסתריה  האופיינית  בקרקע   ¨±ππ∂  ¨±ππµ בשנים  ניטעו 
 Æרב≠שנתי בממוצע  מ“מ   µ∞∞≠כ של  משקעים  רמת  עם  חמרתי¨ 
הם  שנים¨  כ≠∏  במשך  שפעלה  השקייה  במערכת  רושתו  העצים 
התפתחו לחורשה נאה ומצלה ואז ניתקנו את צנרת המיםÆ במהלך 
פעולות  נעשו  צעירים¨  היו  השתילים  כאשר  הראשונות¨  השנים 
חד≠שנתיים  עשבים  כיסוח   ידי  על  עשבים¨  להדברת  תחזוקה 
 Æבלבד הרב≠שנתית  העשבייה  על  בראונד≠אפ  וריסוסים  בחרמש 

 Æלא נעשו פעולות קלטור או פליחת קרקע
בשנים האחרונות¨ כמות המשקעים ירדה מתחת לממוצע וגרוע 
לכ≠∞∞≥  עד  עוצמתיים¨ שהגיעו  גשם  באירועי  הם התקבלו  מכך¨ 
מ“מ באירוע¨ תוך ¥≥≠∏¥ שעותÆ הקרקע לא יכולה לקלוט כמויות 

 Æ“כאלה של גשם¨ בזמן קצר¨ והגשם פשוט ”זרם אל הים
סימני  הראו  בחורשות  רבים  ועצים  לבוא  איחרו  לא  התוצאות 
כמו  מזיקים  של  להתקפות  אותם  חשפה  העצים  החלשות  יובש¨ 
חיפושיות הקליפה¨ אפטה וסס הנמרÆ עצים  אלה החלו את תהליך 

Æהגסיסה

מאידך¨ מספר רב של מינים¨ המשיכו להראות חיוניות ולא נתקפו 
 Æכלל במזיקים

במחשבה ראשונה¨ חשבתי¨ אולי כדאי לרשת מחדש את החורשה 
 Æזה לא קרה בֶחֶסר¨  הגינון תמיד  ולהשקותÆ אך במושב¨ שתקציב 
המינים  מיהם  לבחון  שעדיף  בדעתי¨  עלה  שנייה¨  במחשבה  ואז¨ 
העמידים לתנאי מיעוט במים ובהמשך¨ נשלים את החורשה במינים 

 Æ“אלה¨ במקום העצים שהתייבשו או שהתפתחותם ”נתקעה
של  התפתחותם   Æ‘מ∂Xµ הם  בחורשה  מומלצים  נטיעה  מרווחי 
עצים בגידול ”בעל“¨ מותנה בשטח המחייה של שורשיהםÆ במילים 
אחרות¨ מרווחי העצים בבגרותםÆ אני חייבת להודות¨ שבדרך כלל¨ 
על  להמליץ מראש  כדאי  ולכן  תקינים  עצים  לדלל  אומץ  לנו  אין 

  Æ“נטיעה ”בעומד סופי
בשנה האחרונה¨ קיבלנו רסק עץ מהמועצה¨ ©תודה ליוסי הרשקו
ביץ®¨ במטרה לפזרו בתוך החורשותÆ כשהעצים צעירים¨ בשנתיים≠
כ≠≥  של  בקוטר  עץ¨  לכל  מסביב  לפזר  מומלץ  הראשונות¨  שלוש 
שמפ לאחר  מבוססות¨  בחורשות   Æס“מ  ≤∞≠±µ של  ובגובה  מטר 
העצים  ששורשי  מניחים   אנו  טפטפות¨  בטבעת  להשקות  סיקים 
מוצאים את המים בכל מרווח הקרקע שעומד לרשותם¨ עד שהם 
נתקלים בתחרות משורשי עצים שכנים ואז מומלץ להגיע לחיפוי 

 Æמלא של השטח
סמוך לגזע העץ¨ באזור ”צוואר השורש“ יש לשמור על מקום נקי 

   Æללא חיפוי
המים  התאדות  את  ומקטין  הקרקע  רטיבות  על  שומר  עץ  רסק 
ממנה¨ תורם ליצירת מיקרו≠אקלים באזור בית השורשים¨ מדכא 

  Æאת צמיחת העשבייה ומונע תחרות על המים
לאקלים  להתאים  גדול  היותר  הסיכוי  בעלי  המינים  מניסיוני¨ 

הישראלי¨ דווקא עם השתנות האקלים לרעה ורצף הבצורות הוא 
    Æלטובת המינים המקומיים¨ כלומר¨ מיני הבר

עם  ולשלב  לגוון  מומלץ  בבחירה¨  אדוקים  להיות  מוכרחים  לא 
שילוב  תוך  הקיץ¨  בחודשי  פריחה  שיוסיפו  ”אקזוטיים“¨  מינים 
מעודן¨ ועדיפות למיני הברÆ עם התבגרותנו¨ הצורך ל“אקזוטיות“ 

Æמתמתן¨ תוך העדפה ל“אחריות“¨ צניעות¨ אריכות שנים¨ קיימות
מיני העצים שאני ממליצה לטעת¨ לאור הניסיון והתצפית בחו

רשות בסתריה∫
בין  גבוהה  שונות  יש   ≠  ®Albizia lebbeck© צהובה  אלביציה 
הפרטים השונים¨ חלקם משירים את העלים בחורף וחלק לאÆ כולם 

Æהתפתחו לעצים מצלים¨ חלקם ממש רחבי נוף
כל הפרטים  בר¨  ≠ צמח   ®Pistacia atlantica© אלה אטלנטית 

Æקצב הצימוח איטי Æשנשתלו  התפתחו  לאיטם לעצים
כל   Æבר צמח   ≠  ®Pistacia palaestina© ארץ≠ישראלית  אלה 
הפרטים שנשתלו התפתחו  לשיחים גדוליםÆ בכולם נעשו גיזומים 
לעיתים מתק Æלהרמת נוף¨ במטרה לקבל מופע של עצים קטנים

Æבלים צבעי שלכת
בוקיצה נמוכה ©Ulmus  pumila® ≠ התפתחו לעצים גדולים¨ 
יש להם תרומה חשובה לצל מיידי בחורשהÆ נחשב למהיר צמיחה 
אך קצרחיים¨ מומלץ לשלבו בנטיעה ליד עצי אלה¨ הגדלים לאט 

Æומאריכים שנים ובהמשך לדלל
כל   ≠  ®Brachychiton populneum© צפצפתי  ברכיכיטון 
העצים הראו עמידות יוצאת מהכלל¨ והתפתחו למימדי עץ בדומה 

Æלאלה שמקבלים השקייה
חרוב מצוי ©Ceratonia siliqua® ≠ צמח בר שהתפתח לעץ גדול 
כל  פירות  המייצר  נקבי  עץ   Æבזרעים מקורו   Æמושקה לעץ  בדומה 

Æשנה
מגלון אפריקאי ©Harpephyllum caffrum® ≠ התפתחו עצים 
בטעם  ואכילים¨  אדומים  קישוטיים¨  פירות  הנקבה  לעצי   Æגדולים

Æחמצמץ
ברÆ  התפתחו  לעצים  ≠ צמח   ®Celtis australis© דרומי  מייש 

 Æאת כולם עיצבנו וגזמנו ענפים בעלי זוויות חדות Æבגודל בינוני

פיטולקה דו≠ביתית ©Phytolacca dioica® ≠ התפתחו לעצים  
    Æרחבי נוף מרשימים ביותר

התפתחו   Æבר צמח   ≠  ®Ficus sycomorus© השקמה  פיקוס 
 Æעצים  גדולים מאוד¨ מרשימים  ורחבי נוף

 Æצבע מוסיפים   ≠  ®Callistemon speciosus© נאה  קליסטמון 
נוף  הרמת  של  גיזומים  עשינו  בחלקם  גדולים¨  לשיחים  התפתחו 
ופריחתם  מאוד  טובה  הייתה  התפתחותם   Æקטנים עצים  לקבל 

Æבאביב מאוד מרהיבה
לא  מין   ≠  ®Peltophorum africanum© אפריקנית  שלטית  

Æפורחים  באמצע הקיץ Æהתפתחו  לעצים  בגודל בינוני Æנפוץ

איכותוקיימות
ה ֻדּלָ ְלָך ה‘ ַהּגְ

©דברי הימים א‘ כ“ט¨ י“א®

מאת∫ הרב אהרון מרצבך ≠ רב קיבוץ שעלבים

מבני  אחד  תיאר  כולם¨  את  מכירים  שכולם  משפחתי¨  בערב 
המשפחה את קורותיהם¨ כשהוטלה על אביהם שליחות חשובה 
אבא החליט שלמשך תקופה זו¨ תצטרף אמא ושני היל’ Æבחו“ל
הודיה¨  והקטנה¨  השלום¨  עליו  סבא  כשם  נפתלי  הגדול¨  דים¨ 
שנקראה כך¨ כביטוי של תודה לה‘ על הנס שקרה לאבא במל
חמה“Æ הנוכחים הרימו גבה על מה ולמה מצא לנכון לספר את 
הפרטים השוליים הללו ©על שמות הילדים® שאינם נוגעים כלל 

Æוכלל לגופו של עניין
אותו סוג של תמיהה עולה מלימוד הפסוקים הראשונים של 
ה  ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמׁשֶ ׁשְ פרשת יתרו ©שמות י“ח¨ א‘≠ה‘®∫ ”ַוּיִ
ח ִיְתרֹו ֹחֵתן  ּקַ ָרֵאל ַעּמֹו ...ַוּיִ ה ּוְלִיׂשְ ה ֱאֹלִקים ְלֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
ְרׁשֹם  ם ָהֶאָחד ּגֵ ר ׁשֵ ֵני ָבֶניָה ֲאׁשֶ ה ...ְוֵאת ׁשְ ת ֹמׁשֶ ה ֶאת ִצּפָֹרה ֵאׁשֶ ֹמׁשֶ
ֹבא  ֶעְזִרי ...ַוּיָ י ֱאֹלֵקי ָאִבי ּבְ ם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ּכִ ר ָהִייִתי ...ְוׁשֵ י ָאַמר ּגֵ ּכִ

Æ“...ה ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ה ּוָבָניו ְוִאׁשְ ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ
כידוע¨ אין דבר מיותר בתורה¨ ואם כן קשה עוד יותר בשביל 
מה מזכירה התורה את שמות הבנים ועוד מאריכה בהסבר מדוע 
האישה  את  הביא  שיתרו  העובדה  באיזכור  היה  די   Æכך נקראו 

Æוהבנים למשה
רבי יצחק קארו ©שהיה מגדולי ישראל בתקופת גירוש ספרד¨ 
שימש כראש ישיבה בפורטוגל¨ ואחר כך נדד והיה מרבני העיר 
קושטא משם לדמשק¨ ונפטר בארץ ישראל בשנת רצ“ה¨ אימץ 
וגידל את אחיינו רבי יוסף קארו מחבר ה‘שלחן ערוך‘® בספרו 
פרוייקט  הספרים  במאגר  ©הנמצא  התורה  על  יצחק‘  ’תולדות 
לקב“ה  התודה  את   ≠ נוסף  קושי  מעלה  אילן®¨  בר  של  השו“ת 
©אליעזר  השני  הבן  של  בשמו  רק  לציין  משה  בחר  הצלתו¨  על 
כי אלקי אבי בעזרי®¨ מדועø יותר מתאים היה לעשות זאת כבר 
בשמו של הראשוןÆ ¸יש להניח¨ כותב הרב קארו¨ שעמדה לפני 
משה דוגמת יוסף¨ שבקריאת שמות שני בניו הזכיר את הקב“ה 
ל ֲעָמִלי  ִני ֱאֹלִקים ֶאת ּכָ ַ י ַנּשׁ ה ּכִ ֶ כֹור ְמַנּשׁ ם ַהּבְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ׁשֵ ≠ ַוּיִ
י ִהְפַרִני ֱאֹלִקים... ©בראשית מ“א¨  ִני ָקָרא ֶאְפָרִים ּכִ ֵ ם ַהּשׁ ...ְוֵאת ׁשֵ

˛Æ®נ“א≠נ“ב
בין האו ידוע  תשובתו לשתי השאלות מקורית מאודÆ מנהג 
מות ©שקיים¨ לדבריו¨ עד זמנו®¨ שכאשר בני זוג הם משני עמים 
שונים¨ אזי הבן הראשון יחונך על ברכי דתו של האב¨ והבן השני 

Æיחונך על פי דתה של האם
יתרו  נישואי צפורה עם משה¨ נטלה לעצמה משפחת  בשעת 
את הכוח והסמכות לחרוג מנוהג זהÆ הם היו בעלי מעמד גבוה 
במדין¨ לעומת החתן משה¨ שאמנם היה איש טוב שהצילם מיד 
הרועים¨ אבל מעמדו היה נחות ביותרÆ ולפיכך הם לא איפשרו 
שהיה  כפי  הראשון¨  הבן  של  בשמו  אלוקיו  שם  להזכיר  למשה 
בוודאי רוצה¨ וכפי שגם היה מקובל בכל העולם¨ ונאלץ להמתין 
עם זה רק לבן השני ¸אצלו הזכיר את שם ה‘ ממש בתוך שמו של 
הבן ≠ אליעזר ©ואפילו יותר מיוסף¨ שהזכירו רק בנימוקי השמות 

Æ®ולא בשם עצמו
האריכות שמאריכה התורה בשמות הילדים כעת בהקשר של 
העצום  המהפך  את  לחדד  באה  למדבר¨  משה  אל  יתרו  הגעת 
בתחילת הדרך משה¨ קטן שבקט Æשקרה אצל יתרו ומשפחתו
נים¨ עד שאינו זכאי אפילו לזכויות המקובלות במנהגי העמים¨ 
כפי שבא לידי ביטוי¨ לכל מבין¨ בשמות ילדיו¨ שלא היה רשאי 
זה המיוחס  יתרו  והנה עתה¨   Æבבן הראשון להזכיר שם אלוקיו 
עבודה  כל  המדרש  דברי  פי  על  שעבד  מדין¨  כהן  המעלה  רם 
זרה שבעולם¨ בא אל משה¨ מנהיג ישראל במדבר ומכריז קבל 
ד  ִמּיַ יל ֶאְתֶכם  ִהּצִ ר  רּוְך ה‘ ֲאׁשֶ עם ועולם ©שמות י“ח¨ י‘≠י“א®∫ “ּבָ
התהפכו היוצ Æ“ל ָהֱאֹלִהים י ָגדֹול ה‘ ִמּכָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ִמְצַרִים ... ַעּתָ

Æרות מן הקצה אל הקצה

גזרי
ה ֻדּלָ ְלָך ה‘ ַהּגְ

תורהגזריגזרי עצים חסכני מים בס“ד
לנטיעת חורשות 

בר≠קיימא

מתמי“די המועצה שוב בכותרות
ÆÆÆוהפעם על הפרק

של  הקטנות  בשעות  המועצה  ביישובי  שהתקיים  במבצע 
והתפ רכבים  גניבת  תופעת  כנגד  המתמי“דים  נערכו  הלילה¨ 
רצויות לדירהÆ במהלך הפעילות¨ בתום מעקב אחרי רכב גנוב¨ 
הצליחו המת במושב מצליח¨  והסתיים  במושב סתריה  שהחל 

Æמי“דים לתפוס את הרכב הגנוב וחשוד במעשה
כנו נאג‘י מוסה¨ ראש  הינו  בירור¨ הובהר שגנב הרכב  לאחר 
Æפיית גנבי רכב  מבית לקיה¨ שפעל רבות באזור ישובי המועצה

נאג‘י מוסה הינו יעד של יחידות משטרה מיוחדת כבר תקופה 
 Æארוכה והצליח לחמוק מספר פעמיים מידיה של המשטרה
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בסיוע הסוכנות היהודית

התנועה 
ליהדות מתקדמת 

בישראל
יהדות 

מתקדמת 
בישראל

 The Israel Movement For
Progressive Judaism

הצטרפו אלינו ויחד נמצא את הדרך 
Æהישרה בעיניכם ≠ הדרך שלכם

קהילת ברכת שלום¨ כחלק מהתנועה 
ליהדות מתקדמת¨ רואה בהכנה לקראת 

ברØבת המצווה תהליך משפחתי של חיפוש 
Æולמידה

אנו מציעים חוג מיוחד וחווייתי לבניØבנות 
המצווה¨ המקנה ידע ונותן כלים מגוונים 
ויצירתיים¨ במטרה להכין טקס באווירה 

פלורליסטית ושוויונית המשלב בן המסורת 
Æהיהודית ובין תפיסת העולם הייחודית לכם

בר/בת המצווה מתקרב/ת?

החלה ההרשמה 

לחוג בני מצווה 

מועד אביב ≠

מפגש ראשון
≤πÆ¥Æ±±

זה הזמן להירשם

שואלים את עצמכם כיצד להדריך את ילדיכם שהגיעו 
øמתלבטים כיצד לחוות ציון דרך זה øלמצוות

קהילת ברכת שלום
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מנציחים את אלכסיי
 הכל התחיל לפני ≤± שנהÆ ילדי כיתה ב‘ דאז¨ בבית הספר¨ שמעו 
נשלח   ≤πÆ±∞Æπ∏≠ה בבוקר   Æנייקוב אלכסיי  החייל  של  סיפורו  על 
הנסי במהלך   Æדרום מכפר  ילדים  של  אוטובוס  ללוות  צבאי  ג‘יפ 
עה הבחינו החיילים ברכב חשוד והחלו לנסוע לכיוונוÆ אותו רכב 
חשוד¨ הסתבר לאחר מכן¨ היה מלא בחומר נפץ¨ ותוכניתו הייתה 
להתקדם  החל  הצבאי  כשהג‘יפ   Æהילדים אוטובוס  על  להתפוצץ 
מכך¨  וכתוצאה  ברכב  עצמו המחבל שנהג  את  פוצץ  הרכב¨  לעבר 

בודד¨  חייל  אלכסיי¨   Æקטלנית הייתה  הפגיעה   Æהג‘יפ גם  התפוצץ 
נהרגÆ הוריו של אלכסיי הגיעו מאוקראינה ונשארו בארץ והילדים 
עד היום נשמרים קשרים הדוקים עם המש Æהחליטו לאמץ אותם
פחה¨ אשר מגיעה מידי שנה בחנוכה¨ להדלקת נרות בבית הספר 

Æומהווה חלק ממשפחת בית הספר
לימים זכתה הכיתה בפרס אשת הנשיא להתנדבות ומאחר שגם 
אלכסיי אהב חיות¨ הוחלט להקים בכספי הפרס חדר עולם חי בבית 

Æהספר

הדרך להגשמת החלום
”חלמתי   Æמזה יותר  על  בית הספר¨ חלמה  רחלי מלצמן¨ מנהלת 
החיים  בעלי  כזו שבה   Æיותר לימודים מתקדמת  סביבת  בניית  על 
לא נמצאים בכלובים והילדים צופים בהם מבחוץ¨ אלא שהילדים 

Æ“ובעלי החיים נמצאים באותו מרחב
דיסני¨  וולט  כפי שאמר  בהתמדה¨  חלומו  אל  לשאוף  ומי שמעז 

ÆÆÆסופו להגשים את חלומו
”בית הספר כבר קיים קשרים הדוקים עם מפעל נשר¨ שהמנכ“ל 
שלו¨ חמי גינזבורג¨ תושב המועצה¨ שילדיו למדו במערכת החינוך 
חדר  להם  שהקנה  והמיומנויות  הערכים  את  מאוד  החשיב  שלנו¨ 
לביקור  הגיע  שנים¨  כ≠∂  ”לפני  רחלי¨  מספרת  שלנו“¨  החי  עולם 
בבית הספר¨ מנהל  מפעל נשר¨ דאז¨ עופר גבעתי¨ יחד עם ראש 
המועצה פטר וייסÆ גינזבורג התרשם מאוד מהפעילות בחדר עולם 
החי וגם מהחלום שפרשתי בפניו והמפעל החליט להעניק לנו סכום 
של כמה מאות אלפי שקליםÆ מכאן¨ ביחד עם קברניטי המועצה¨ 
עם ד“ר רוני ראדו ≠ מומחה לפינות חי¨ עם אנשי המקצוע בבית 
הספר¨ עם הפרוייקטור מטעם נשר ≠ אמנון יעקבי ומנכ“ל נשר ≠ 
יואל פלצ‘ו¨ יצאנו למסע ארוך מאוד ורצוף מהמורות של אישורי 
זה   Æוהיגוי תכנון  תקציב¨  אישורי  הבריאות  משרד  אישורי  בנייה¨ 
עד  התייאשנו¨  ולא  מרתק  אבל  מתיש¨  לעיתים  ארוך¨  מסע  היה 

Æ“שהגענו לסיומו

מרחב עולם חי משותף
מפוזרים  טעם¨  בטוב  ומעוצב  והמקורה  הבנוי  החדש¨  במרחב 
ושהייה  כניסה  ומאפשרים  להם  בעלי החיים בחללים המותאמים 
ושולחנות¨  כיסאות  ללא  שקופה¨  כיתה  כשבמרכזו  הילדים¨  של 
בה יושבים התלמידים על מחצלאות ויכולים לראות בו זמנית את 
הנעשה בכל החללים של החיותÆ המרחב מאובזר במטבח¨ מעשה 
המרחב  את   Æנוחים ועבודה  למידה  ובתנאי  אלכסיי  של  אביו  ידי 
ואיריס  גרין  דניאלה  הספר¨  בית  מורות  בו  ומלמדות  מתחזקות 
אברמוביץÆ נכון להיום¨ מגיעים למרחב כחלק ממערכת הלימודים 
ולתחזוקתו השוטפת שותפים  והשאר במזדמן  ב‘  א‘¨  כיתות  ילדי 

Æנאמני עולם החי
ללימודי  הלימודים במרחב הם הרבה מעבר  כי  דניאלה מציינת 
ורכישת מיומנויות חקר¨ שכן הילדים רוכשים פה ערכים  מקצוע 
קבלת  מחויבות¨  סובלנות¨  פעולה¨  שיתוף  אחריות¨  כבוד¨  כמו 
המתקשים  לילדים  לדבריה¨  המרחב  מאפשר  כן   Æועוד השונה 
בתחומים שונים ליישם פה מערכת יחסים ולימודים אחרת¨ ברמה 

 Æהטיפולית
היקף  הרחבת  על   ÆÆÆלחלום והמורות  רחלי  ממשיכות  ובינתיים 
שימושים  על  זה¨  לצורך  תקנים  והשגת  במרחב  הלימוד  שעות 
נוספים¨ לצורך מפגשים ייחודיים¨ על שילוב אמנויות¨ על מיחשוב 

øכבר אמרנו ÆÆÆומי שמעז לחלום בהתמדה¨ מגיע Æועוד ועוד

”מרחב עולם החי“¨ שנחנך ברוב עם בבית 
ספר שדות איילון בראשית ינואר¨ הוא שילוב 
יוצא דופן להנצחה של חלל¨ ללמידה אחרת 
ולשיתוף פעולה¨ רעיוני וכספי בין התעשייה 
באזור ≠ מפעל נשר ובין חינוך לאיכות סביבה

”כל חלומותינו ניתנים להגשמה¨ אם רק יהיה לנו 
האומץ לשאוף אליהם בהתמדה“ Ø וולט דיסני

הנצחה¨ 
הגשמת 
חלום¨ 
למידה

במבט אישי
במהלך חודש פברואר תוצג באשכול הפיס תערוכה 

מעבודותיה של הצלמת∫ שוש אבן  מסתריה 

שעות פתיחה∫ בימים א‘≠ה‘  
בין השעות ∞≤∫±≥≠∞≤∫∏∞

תלמידות בית הספר עם משפחתו של אלכסיי ז¢ל ופלקט לזיכרו

במרחב עולם החיÆ רחלי וילדים

בחלל הכניסה למרחבÆ ביקור משלחת מגרמניה

באחד החלליםÆ קבוצת ילדים עם רחלי ודניאלה



Æמשפחה מבוססת במושב Æישראל¨ ≤¥¨ בן המושב
 Æמשרת כבוחן רכב בבסיס פלמחים¨ במרכז הארץ Æאיש צבא קבע מזה ∂≥ שנה

”כשנישאנו התכוונו לקנות בית ברחובות ואז יצאו עם שיווק מגרשים ביציץÆ לא חלמתי שאני אזכה 
לזהÆ לחיים במושב יש יתרון עצוםÆ אני חושב שהמושב מאוד התקדםÆ גם באו אנשים מהחוץ¨ מעדות 

Æשונות ואנחנו מאוד מרוצים מהמועצה
באמצע השבוע אנשים מאוד עסוקים בעבודהÆ בשבתות נפגשים בכיף¨ אוכלים מדבריםÆ אני מאוד 

Æ“מרוצה ומאושר בחיים
Æויוויאן¨ מנהלת בבית משפחתון מורחב¨ דרך משרד התמ“ת¨ בחסות המועצה

”במשפחתון שלי שמונה ילדים מהמושב ומיישובי הסביבהÆ המשפחתון פעיל חמישה ימים בשבוע¨ 
בין השעות ∞∞∫∑±≠∞∞∫∑∞Æ בשעות הבוקר עובדת איתי מטפלת נוספת ובשעות אחר הצהריים הבנות 

Æעוזרות לי
 Æונעימים ונעים¨ אנשים מאוד נחמדים  אני מאוד אוהבת את המושב ומאוד כיף לי פהÆ מקום שקט 
אנחנו שומרי מסורת ושומרי שבת¨ אבל הילדים לומדים בגוונים שזה בית ספר מצויין ובהרצוג¨ כי אנחנו 

Æ“חושבים שחשוב שהם יהיו באותן המסגרות עם החברים שלהם מפה
Æאושרית¨ ∑±¨ תלמידה בכיתה י“א בהרצוג

Æחמש יחידות בבגרות Æגם לימודים מעשיים וגם עיוניים Æאני לומדת במגמת מוסיקה”
מחוץ לבית ספר¨ אני לומדת באופן פרטי פיתוח קולÆ לפני כשבועיים עברתי שני אודישנים של כוכב 

Æנולד ובחודש הבא האודישן הסופי
בנוסף הלכתי גם לאודישן של איל גולן¨ כזמרת ליווי ועברתי גם אותוÆ בגלל הלימודים ויתרתי על 

Æהעבודה עם איל גולן ובחרתי להמשיך בכוכב נולד
Æלפני שנתיים התחלתי ללמוד באופן מקצועי Æאני שרה מאז שאני מכירה את עצמי

Æהכסף מיועד לביזבוזים אישיים Æבשעות אחר הצהריים אני עובדת במלצרות¨ באחוזת הברון
אצל  פעם  כל  נפגשים   Æחבר‘ה כ≠∞≥  אנחנו  שלי  בגיל   Æמהמושב בעיקר  הם  שלי  והחברות  החברים 

Æמישהו אחר
Æ“אם אמא צריכה בייביסיטר¨ אני עוזרת לה Æעם האחים שלי אני מסתדרת מצויין

Æדניאל¨ ¥±¨ תלמידת כיתה ח‘ בגוונים
”אני תלמידה טובה¨ אבל לא ממש אוהבת ללמודÆ בעיקר אני אוהבת לצייר ולטפל בבעלי חייםÆ יש לי 

Æכלב ובחופש אני מתכננת לעבוד בצער בעלי חיים
אני משתתפת בלימודים פרטניים באמנות בבית הספר ומציירת הרבה בביתÆ בדרך כלל אני מציירת 

Æבעפרון וצובעת בגירים
בשעות אחר הצהריים אני עוזרת לאמא במשפחתון ועוזרת לאחים שלי בשיעורי בית¨ בעיקר באנגלית 

Æומתמטיקה ולפעמים עושה להם שיעורים פרטיים
חוץ מזה¨ אני אוהבת לקרוא ספרים והולכת כל שבוע לספרייה וגם הולכת הרבה לסרטי קולנוע בקניון 

Æרחובות
 Æרוב החברים והחברות שלי הם מפה Æהאנשים כאן מגובשים וכיף לחיות פה Æאני אוהבת את המושב

Æ“בגיל שלי יש חמישה ילדים ואנחנו משתתפים בפעילות של תנועת בני המושבים
Æתלמידת כיתה ה‘ בגוונים ¨±∞Æµ ¨נוי

ואנחנו  מיציץ  ילדים  בכיתה שלי שישה   Æולשחק במחשב בחוץ עם חברים  אוהבת לשחק  אני  ”הכי 
Æ“נפגשים כל פעם אצל מישהו אחר בבית¨ מארגנים לנו ערבי פיצה ודברים אחרים

Æתלמיד כיתה ד‘ בגוונים ¨πÆµ ¨משה
אנחנו משחקים¨ עושים יצירות¨ אוכ Æאחרי בית ספר אני הולך למועדונית במושב Æאני תלמיד טוב”
לים ארוחת צהריים ועושים שיעורי ביתÆ כשאני חוזר הביתה¨ אני אוהב לשחק בחוץ משחקי ספורט¨ 
עם החברים שלי מהמושב וגם מיישובים אחריםÆ עם האחים שלי אני מסתדר טוב¨ לפעמים רבים על 

Æ“המחשב
Æאסף¨ ∑¨ תלמיד כיתה א‘ בגוונים

האחים שלי לפע Æאני בעיקר אוהב לשחק עם חברים בחוץ וגם במחשב Æאני לא כל כך אוהב ללמוד”
Æ“מים מעצבנים אותי¨ כי הם לא נותנים לי לשחק בפייסבוק
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ככה סתם¨ ללא סיבה מיוחדת ולא בשל אירוע כזה או אחר¨ נכיר לכם 
Æמידי חודש משפחה אחת מיני רבות החיות לצידכם ביישובי המועצה

משפחת גלם ≠ מושב יציץ
Æישראל¨ בן המושב¨ ויוויאן¨ ילידת לוד¨ נשואה לישראל מזה כ≠∑± שנה וחמשת ילדיהם

נעים מאוד  אנחנו השכנים ממול

 øמחפש לקנות משהו מסויים øרוצה למכור משהו
אולי לשכור או להשכיר דירהø מישהו שיעשה 
øשיטפל בכלבים כשאתם בחו“ל øבייביסיטר

חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש

לרשותך שירות חדש - מודעת שורות¨ במחיר 
סמלי¨ בעיתון המועצה¨ אשר יביא את בקשתך 

Æלכל בית ובית ביישובי המועצה

להתקשרות∫ מיכל דוקטורי
∞µ∞≠µ¥µ∂∞∑¥

darya1@bezeqint.net

לימודי  גיטרה ≠ אריאל אביזוב
Æמפיק ומוסיקאי מנוסה¨ מנגן בהרכבים מוסיקליים

∞µ∞≠∏≤∏∑≤∑∑ ∫טל

לגן פרטי בכפר שמואל דרושה מטפלת
∞µ¥≠µ∏∂∂π∂∏ ≠ לפרטים לפנות לשרה

דרושה מורה לאנגלית ©שפת אם®
Æלילדה בת ∑ בחינוך ביתי¨ במושב עזריה

∞µ∞≠µ¥µ∂∞∑¥ ≠ מיכל

מבצע 
העיקורים 
המוזלים 
ממשיך

www.happypet.co.il ∫למבצעים נוספים כנסו לאתר

∞∏≠π±∂≠≤≤≤≤

בקניית שק מזון לכלב 
יורו פרימיום µ± ק“ג
פח אחסון הרמטי
µ≥ ליטר מתנה

בקניית ≥ שקי יורו 
פרימיום µ± ק“ג לכלב 
אמפולה נגד פרעושים 

וקרציות©פרונטליין 
פלוס® מתנה

שק מזון פרופשונל 
פלאן µ± ק“ג 
במחיר אסור 

לפרסום

שק מזון לינדו 
©תוצרת ספרד® 
∞≥ ק“ג לכלב 
ב≠π¥± ש“ח 

במקום ∞∏± ש“ח°

מזון לחתולי חצר 
∞≥ ק“ג 

ב≠π≤± ש“ח 
במקום µ∂± ש“ח°

על כל קנייה 
מעל ∞µ± ש“ח 
חטיף סליקי 
לכלב מתנה

≤∞
Æ≤

Æ±
± 

עד
ע 

בצ
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בטיחות בדרכים
החודשיים  במהלך  התקיימו  בדרכים  בטיחות  פעילות  במסגרת 
המועצה  של  הבטיחות  מטה  בחסות  פעילויות  מספר  האחרונים 

Æובחסות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
תלמידי כיתות ה’≠ו‘ בשדות איילון¨ עברו הדרכה בנושא רכיבה 

Æנכונה על אופניים ובנושא חצייה נכונה¨ במגרש ההדרכה ברמלה
פעילות  התקיימה  בנות¨  ושלהבת  בנים  שלהבת  הספר  בבתי 
אופניים¨  על  נכונה  רכיבה  בטיחות¨  חגורות  בנושאי  חווייתית 

Æהסעות תלמידים והולכי רגל
תלמידי כיתות י“ב בברנקו וייס ע“ש הרצוג השתתפו ביום פעי
לות בנושא אלכוהול ונהיגהÆ שמעו הרצאה בנושא אלכוהול¨ הסחת 
דעת וזמן תגובהÆ התנסו בסימולטור הרכב המתהפך¨ המדגים את 

Æחשיבות השימוש בחגורות הבטיחות
בסדנא  השתתפו  שעלבים¨  בישיבת  ו≠י“ב  י“א  כיתות  תלמידי 
התנהגו פסיכולוגיות  תיאוריות  המשלבת  אגו“¨  של  אחת  ”שניה 
תיות בניתוח תהליך קבלת ההחלטות של הנהג בכלל והנהג הצעיר 
נפגע  של  אישי  סיפור  התלמידים  שמעו  הסדנא  במהלך   Æבפרט

 Æתאונת דרכים

במועצה אזורית גזר חושבים חיים
רחלי גרינמן ≠ מנהלת מטה הבטיחות בדרכים ≠ ≠∏∞

π≤∑¥∞±≤

בית ספר תלמוד תורה דביר
בס“ד

פעילויות ’כיף בבית‘
בתקופה האחרונה אנו משקיעים בפעילויות עם גוון מיוחדÆ מעבר 
לפעילויות והטיולים הארוכים והרחוקים¨ אנו מוסיפים פעילויות 

Æחווייתיות שניתן לייצר בסביבה הקרובה לנו
„ יער לח“י

לח“י הסמוך¨  ליער  באוטובוס¨  וחלקם  ברגל  יצאו חלקם  הבנים 
דרך יער שעלבים ואדמת עמק איילון¨ בהליכה נעימה עם הצוות 
בכלל  המחתרות  בנושא  חינוכית  פעילה  הדרכה  קיבלו  והליווי¨ 
וקיימו  שיחקו  בהמשך¨   Æהמפורסמים לוחמיו  על  בפרט¨  והלח“י 
בישולים טעימיםÆ צוות המלמדים קיים סיור מקדים ללמידה על 

Æ“דרכי ההגעה¨ הכין פעילות מראש והבנים ”ברכו על המוגמר
„ נטיעות בשעלבים

רוב  השנה   Æאיילון משמר  באזור  עצים  נטענו  שעברה  בשנה 
ראינו   Æישראל בית  כל  בכה  אותה  לשריפה  צפונה  עלו  השתילים 
בט“ו  השנה  הנטיעות  את  ולקיים  טובה  הזדמנות  למצוא  לנכון 
של  הגנן  עם  יחד  הכנו   Æשעלבים בקיבוץ  שבתנו¨  במקום  בשבט 

כמצוות  לשתול  זכה  תלמיד  וכל  נחמד  רחב  מרבץ  יריב¨  הקיבוץ¨ 
Æהיום¨ שתיל משל עצמו

לטפח  וידאגו  ישמרו  יום¨  יום  מהירוק  ליהנות  הבנים  יוכלו  כך 
את השתיל שלהם לאורך זמן ובטח שכל תלמיד יידע להיזהר שלא 

Æלפגוע בצומח באזור
המשנה∫  את  רבה  במקוריות  הנעשה  על  קרא  התלמידים  אחד 

Æ“בניך כשתילי זיתים סביב”

Æההרשמה לכיתה א‘ עומדת להיסגר בימים אלה ממש
זה הזמן לכל המתעניינים לתאם ביקור במקום¨ 

∞µ≤≠∏∂π∑∂∑∞ ∫טלפון Æלהתרשם ולהירשם

בית ספר הרצוג
חווית מעגל הספר

קריאת ספרים יכולה להיות חווייה מהנהÆ כך חשו 
תלמידי כיתות ט‘ ו≠י‘ אשר חגגו במהלך חודש נובמבר 

את סיום קריאת הספר הראשון באנגלית

כאשר הגיעו התלמידים לכיתה¨ הכיסאות והשולחנות היו מסוד
רים בשני מעגלים¨ חיצוני ופנימיÆ כל תלמיד ישב במעגל¨ ובהינתן 
האות¨ החל לספר על הספר שקרא לתלמידØה שישב מולוØהÆ ניתן 

היה להסביר¨ לדוגמא¨ מהו הזמן והמקום¨ מיהן הדמויות¨ מה מיוחד 
כעבור מספר דקות¨ התבקשו התל Æבסוף הסיפור ומהו רגע השיא
מידים לזוז כסא אחד¨ על מנת לשבת מול תלמיד אחר ולספר גם 

Æלו על הספר שקראו
חוויית מעגל הספרים נמשכה כשעה וחצי ובסופה קיבלו התל
ללא  באנגלית  זכו לשוחח  וגם  רב על ספרים שונים  מידע  מידים 

Æהפרעות
Book Circle ≠ צוות אנגלית

לקראת ”קיימות“ ≠ איכות 
הסביבה תופסת תאוצה 

מועצת התלמידים עוסקת מזה זמן מה בנושא איכות 
הסביבהÆ כבר בראשית השנה¨ כשעלו רעיונות לשינוי¨ 

שימור ושיפור חזות בית הספר וההתנהלות בו¨ העלו 
תלמידי המועצה רעיונות רבים לצורך כך

לאחרונה נפגשו תלמידי המועצה עם נציגי ועד ההורים¨ המש 
תתפים בוועדה שהקימו לנושא איכות הסביבהÆ הורי הוועד סיפרו 
לתלמידים על מטרותיהם¨ שביניהן אף להפוך את בית ספר ל“בית 

Æ“ספר ירוק
בצד הרעיונות שעלו¨ הוחלט להיפגש עם אנשי המועצה האזו
רית¨ אשר עוסקים בנושאÆ ואכן¨ נציגים מתלמידי המועצה הבית 
יוסי  ועם  יובל אנוך¨ סגן ראש המועצה  יצאו לפגישה עם  ספרית 
איכות סביבה במו Ø תברואה Ø הרשקוביץ¨ האחראי על חקלאות
עצהÆ יובל סיפר לתלמידים על שטח המועצה¨ היישובים ואופיים 
יוסי פירט לגבי כמות האשפה שהתושבים ”מיי Æומספר התושבים

Æצרים“ בכל יום וחשיבות המיחזור והקומפוסטציה
רעיונות  העלו  ואף  דעותיהם  והביעו  שאלות  שאלו  התלמידים 
להעביר  הספיקו  כבר  התלמידים   Æהספר בית  כתלי  בין  ליישום 
הבק מיחזור  מתקני  בהכנת  החלו  וכן  בכיתות  בנושא  שיעורים 
ואי ©לאחר חידוש ההתקשרות עם אל“ה®¨ הכנת פתגמים  בוקים 
תלמידי  הכינו  בשבט¨  ט“ו  ולקראת  באנרגיה  חסכון  בנושא  מרות 
י“ב ”הפסקה פעילה“¨ להעלאת המודעות למיחזורÆ בשלב הראשון 
נמחזר בקבוקים וכבר בקרוב¨ נתקין פחים למיחזור ניירות ומוצרי 

Æנייר בכל הכיתות
אנו תקווה¨ כי הנושא¨ שעלה לסדר היום¨ יקבל תאוצה ובכוחות 
 Æמשותפים נצליח להטמיע את דפוסי ההתנהגות והמכוונות לנושא

Æכך נחיה בסביבה נעימה ונכונה יותר

ועדות בית ז‘≠ח‘
בבית ז‘≠ח‘ נערכו בחירות להנהגת הביתÆ לאחר תהליך בחירות 
כולה  ההנהגה   Æנציגים שני  כיתה  מכל  נבחרו  ומשמעותי¨  ארוך 
התכנסה ונערך דיון באילו נתיבים ירצו לפעולÆ התלמידים הציעו 

רעיונות מגוונים והוחלט לבסוף על הקמת ארבע ועדות∫
±Æ ועדת נתינה ”הלב“

≥Æ ועדת מניעת אלימות
≤Æ ועדת חזות הבית

¥Æ ועדת תרבות 
בכל ועדה נציגים מ≠≥ השכבות¨ כאשר כל וועדה מלווה על ידי 
בשבוע  שעתיים  פועל  אישית  מחוייבות  שבמסגרת  מ≠י‘  תלמיד 

 Æבבית ז‘≠ח‘¨ ואחת מהמחנכות
Æועדת תרבות עוסקת בימים אלה בתכנון הפסקות פעילות בבית

לשימור  יעילה  דרך  על  ובחשיבה  בקישוט  עוסקת  חזות  ועדת 
Æהניקיון בשירותים

ולעזור לנפגעים  ניתן לתרום  ובודקת כיצד  ועדת נתינה עומלת 
Æמהשריפה הגדולה בכרמל

אלימות  למניעת  דרכים  במציאת  עוסקת  אלימות  מניעת  ועדת 
Æבהפסקות ובכלל

זוהי עשייה מבורכת¨ אשר ללא ספק תישא פירות ותעניק לתל
Æמידינו אווירה בטוחה¨ נעימה ומהנה

±≤
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ביקור קבוצת סטודנטים יהודים 
מקנזס 

קבוצה של סטודנטים למנהיגות מאוניברסיטה בקנזס 
ארה“ב¨ באה לביקור בבית הספר 

המלמדת  ופרופסורית  הסטודנטים  אחראית  ליוו  המשלחת  את 
בסוכנות  קנזס  של  היהודית  הקהילה  נציג  ליכטיג¨  ועופר  אותם¨ 

Æהיהודית
נבחרו לארח את הקבו דוברים אנגלית היטב¨  כ≠∞≥ תלמידים¨ 
צהÆ התלמידינו הכינו משחק היכרות¨ שהפשיר את האווירה ומיד 
אחרי כן¨ התחלקו לשלוש קבו Æאחריו הכינו גם האורחים משחק
הנוער¨  לבני  הנוגעים  שונים¨  נושאים  על  ושוחחו  מעורבות  צות 

 Æ‘מעט פוליטיקה¨ צבא¨ יהדות וכו
 Æבתום הדיון¨ התכבדו כולם ויצאו לסיור ברחבי בית הספר

הפרידה הייתה קשהÆ גם הצעירים וגם ה“בוגרים“ שבינינו¨ היו 
רוצים להמ היינו  וכולנו  נעים  תמימי דעים∫ המפגש היה מרתק¨ 
שיכו עוד ומקווים שהקשר יימשך ©הן ב“פייסבוק“ ואולי אף בבי

Æ®קורים נוספים

בית ספר שלהבת בנים
בס“ד

מועצת תלמידים
במהלך החודש האחרון התקיים בבית הספר תהליך של בחירות 

Æ“ל“מועצת תלמידים

למועמדות  התנאים  אחד   Æ‘ה‘≠ו כיתות  תלמידי  הם  המועמדים 
המו  Æוהמשמעת ההתנהגות  בתחום  רישומים  לתלמיד  שאין  היה 
עמדים ערכו תעמולה חיובית בה הציגו את התחומים שהם יקדמו¨ 
 Æ‘ג‘≠ו בכיתות  לכל התלמידים  הייתה  הבחירה  זכות   Æייבחרו באם 
הקולות  ספירת  לאחר   Æלמופת עבודתם  את  עשו  הבחירות  ועדת 
נבחרו ¥ נציגים מכיתות ה‘∫ אור שפייר¨ איתן דקל¨ עמיחי כרמל 
מלאכי¨  חוני  כ“ץ¨  ידידיה  לוסטיג¨  אורי  ו‘∫  מכיתה   Æאוחיון ויאיר 
עמוס קרסיק¨ יהונתן אלימלך¨ ידידיה פישרÆ עמוס קרסיק שקיבל 

Æאת מירב הקולות¨ מונה ליו“ר מועצת תלמידים
התהליך  את  שליווה  המנהל¨  סגן  טיירי¨  עובדיה  לרב  כח  יישר 

Æומדריך את מועצת התלמידים

חדר העשרה
לפני שנים הוקם בבית הספר חדר העשרהÆ החדר מיועד לשעת 
הרפייה ויצירה לתלמידים הזקוקים לכךÆ במקור החדר הופעל על 
ידי מספר מתנדבותÆ כיום יש מתנדבת אחת שמתמידה במשימה 
החשובה במשך שניםÆ עטרה גוטמן¨ מנוף איילון¨ שבניה בוגרי בית 
הספר¨ מגיעה לבית הספר בכל יום שני¨ להפעיל את החדרÆ לחדר 
עטרה   Æגדול בחיוך  ויוצאים  בשמחה  הילדים  מגיעים  ההעשרה 
מפעילה את הילדים במשחק וביצירה ומאפשרת להם שעת הפוגה 
רוגע ותשומת לב אישיתÆ את השעה השבועית בחדר העשרה אף 

 Æתלמיד לא מוכן להפסיד
יישר כח גדול לעטרה°

”בית הלל“ חוג ללימוד גמרא
מידי יום¨ בתום שעות הלימוד מתקיים חוג גמרא לתלמידי כיתות 
כ≠∞≤  ומשתתפים  ברכות  מסכת  לומדים  התלמידים  השנה   Æ‘ד‘≠ו
לומדיםÆ ישנם תלמידים שכבר סיימו את בית הספר¨ הממשיכים 
המתמידים  התלמידים  האחרונות  השנים  במהלך   Æללימוד להגיע 
את השיעור מלמד הרב עוב Æסיימו מספר מסכתות בתלמוד בבלי
דיה טיירי¨ בהתמדה ובמסירותÆ לשמחתנו ישנם הורים התומכים 
 Æופרסים לעידוד הלמידה צ‘ופרים  קניית  בשיעור¨ דבר המאפשר 

Æרק לאחרונה חולקו ערכות שח≠מט לתלמידים המתמידים

בית ספר גוונים
שכבת כיתות ג‘≠ד‘

עשר  נושא  את  אלה  בימים  הילדים  לומדים  ג‘  כיתות  בשכבת 
מכות מצריים בתורה ומגלים התעניינות וסקרנות אודות הסיפורים 
המופלאיםÆ הילדים בכינו כרזות גדולות לכל המכות והן מעטרות 

 Æאת מבואות השכבה
בנושאי העברית עוסקים ילדי כיתות ג‘¨ ד‘ בכתיבה אודות אתרים 
בארץ ישראל ובכתיבת המלצות לביקור בהם¨ תחת הכותרת∫ ”קום 
השונים¨  ישראל  ארץ  בנופי  מעוטרות  המבואות   Æ“בארץ והתהלך 

 Æהמביעים את הרעיון הנלמד
כיתה ד‘≥ והמחנכת איריס וידן¨ שוב זכו במקום הראשון בתחרות 
הפרס כלל ארוחת בוקר חגיגית עם ביצי התרנגולת ומא Æמזון לחיות
שיר¨  נגינה¨  אמנותי שכלל  קטע  התלמידים¨  טעימים שהביאו  כלים 

הצגה¨ ריקוד והקרנת שקופיות של חיותÆ שעתיים רצופות הנאה°

מיחזור ויצירתיות
בעקבות פעילויות המיחזור הבית סיפריות הילדים 

יוצרים וכותבים

תסתכלו סביב ≠ ד‘≥ והמחנכת איריס וידן
תפקחו את העיניים  

תסתכלו סביב
פה ושם זרוקה אשפה 

ומזוהם האוויר
הכנרת מתייבשת

וגם אין דגים
אז בואו נמיין
ונמחזר תמיד

אנשים טובים באמצע הדרך
אנשים חושבים ירוק

אנשים טובים מנקים את הדרך
ומהם אפשר ללמוד

איש אחד בנה כיסא
מפלסטיק ממוחזר

ואחר יצר קופסא
מנייר משומש

ואישה אחת סרגה 
פרחים משקיות
אז תעירו ותגידו

Æשזה לא חלום

 ÆÆÆאנשים טובים

ט“ו בשבט עם דגש על קיימות
התלמידים פעלו בהתאם לשכבת הגיל והכינו מחומרים ממוחז

רים יצירות שונות∫
שונים  ועלים  קורנפלקס  מקופסת  סימנייה  הכינו  א‘≠ב‘  כיתות 
שהדביקו וכן שקית ריח טוב לארון  מצמחי תבלין¨ כמו רוזמרין¨ 

Æלבנדר והוסיפו פתיתי סבון
כיתות ג‘≠ו‘ ≠ פעלו בתחנות שונות∫ הכנת עציץ בתוך נעל ישנה¨ 
ציפורים מבקבוקי פלסטיק¨ הכנת סלסלות  הכנת מתקן להאכלת 

Æטנא מקופסאות קורנפלקס
Æתלמידי כיתה ז‘ שתלו ונטעו באזור החווה

Æתלמידי כיתה ח‘ נטעו והפעילו את התחנות השונות
Æהפעילות עברה באווירה שמחה וחגיגית

תודה מיוחדת לתלמידי כיתות ח‘ והמחנכות שעזרו וסייעו להצ
יום זה ולהורים שעזרו בתכנון ובבצוע של הפעילות וכמובן  לחת 

Æלכל צוות גוונים והתלמידים

שכבת כיתות ה‘≠ ו‘
גדו פלקטים  מבואה  בכל   Æלתפארת מעוצבות  שלנו  המבואות 
השו הלימוד  נושאי  את  המבטאים  וחפצים¨  ראווה  חלונות  לים¨ 
נים בשכבהÆ במבואת ה‘ קיר שיוחד לסופר¨ המאייר והצייר¨ נחום 
קיר נוסף מוקדש לנופי ארץ ישראל וקיר שלישי כולו ירו Æגוטמן
שלים של יופיÆ במבואת ו‘ חלון הפתוח לנופי הים התיכוןÆ קיר נוסף 
העוסק בעבר הווה ועתיד של ארץ ישראלÆ קיר שלישי¨ בנושא ”כף 
רגל אקולוגית“Æ בתקופה הקרובה יעברו תלמידי השכבות על פני 
שהמבו ספק  אין   Æוקיר קיר  כל  ויחקרו  ילמדו  השונים¨  הקירות 
ויפותÆ אתם מוזמנים לבקר להתרשם  אות  קיבלו פנים מעניינות 

Æוליהנות
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בפרוייקט של  לימודיהם  את  החלו  ה‘≠ו‘  ילדים משנתון  קבוצת 
התעשיינים¨  התאחדות  של  מיסודה  תעשיידע¨   ≠ החינוך  עמותת 
ולהשתתף  לפעול  לאומית¨  אחריות  מתוך  עצמה¨  על  לקחה  אשר 
בפיתוח ההון האנושי במדינה ובקירוב הדור הצעיר לתחומי התע
הבית  ולהצלחה במישור האישי¨  ככלי להתפתחות  שייה השונים¨ 

 Æספרי והלאומי
צעיר  ”ממציא  בקורס  התלמידים  ישתתפו  הפרוייקט  במסגרת 
 Æדקות  π∞ בן  מפגש  כל  מפגשים¨   ±∂ של  תוכנית  ירוק“¨  לעולם 
הרעיון המרכזי הוא לפתח גישה יזמית¨ לעורר חשיבה המצאתית 
הנושאים   Æמוצר של  שידרוג  או  פיתוח  תוך  צוות¨  עבודת  ולטפח 
להמצאת  בדרך  בעיות  פתרון  הם∫  הקורס  עוסק  בהם  העיקריים 
ופיתוח  מחקר  תוצאותיהם¨  וניתוח  שוק  סדרי  בניית  חדש¨  מוצר 

Æלבניית הדגם¨ תכנון הייצור¨ שווק ופרסום
Æנאחל לקבוצה הצלחה והנאה

כיתה ה‘ ≤ זכתה בארוחת בוקר כיתתית על הבאת אוכל לחיות 
בדאגה  וההתמדה  ההתארגנות  הרצון¨  על  הכבוד  כל   Æחי שבפינת 

Æלחיות

מיתולוגיה יוונית וראשית 
התעופה

במסגרת שיעורי עברית¨ בשכבת כיתות ו‘ ובהתאם 
לתוכנית הלימודים¨ נחשפו התלמידים לסיפורים 

מהמיתולוגיה היוונית
מיתו סיפור  ואיקרוס“¨  ”דדאלוס  הוא  הסיפורים שנקראו  אחד 
לוגי על אב ובנו¨ המנסים להיחלץ מהמלך מינוס הרשע¨ באמצעות 

 Æכנפיים¨ שבנה דדאלוס וניסה לחקות את מעוף הציפור
בהתאם לתוכן הסיפור¨ תלמידי שכבת ו‘ חקרו את ראשית התעו
פה והכינו לשאר תלמידי השכבה הרצאות בנושאÆ את ההרצאות 
היו   Æועוד סרטים  דגמים¨  מצגות¨  באמצעות  התלמידים  שילבו 
שעוסקים  והורים  טייסים  הוריהם¨  את  הביאו  שאפילו  תלמידים 

Æבתחום¨ להרצות
תלמיד  ואין  הלמידה  מן  נהנו  שהתלמידים  בהחלט  לומר  ניתן 

Æבשכבה אשר אינו יודע מי היו האחים רייט ומהו כוח העילוי
שרון אטיאס וסיגל שור ≠ מחנכות הכיתות

בית ספר שדות איילון
יום המאה במכלול א‘≠ב‘

פרוייקטים במסגרת העצמת תלמידים בתחום 
המתמטיקה

קבוצת המצוינות של מכלול ג‘≠ד‘¨ הפעילה את מכלול א‘≠ב‘ ביום 
Æהמאה

בנוגע  הדרכה  התלמידים  עברו  השבועיים  המפגשים  במהלך 
כיתות  ולאופן העברתם לשכבה הצעירהÆ תלמידי שכבת  לתכנים 
ג‘ הפעילו את תלמידי כיתות א‘ ותלמידי שכבת כיתות ד‘ הפעילו 

Æ‘את תלמידי כיתות ב

חווית   Æואחים חברים  לשעבר¨  מורותיהם  את  פגשו  החונכים 
רצון  ושביעות  גאווה  תחושת  בחונכים  הותירה  הצעיר“  ”המורה 

ÆÆÆוהם יצאו מיום זה עם טעם של עוד
חני כהן גר≠און ≠ רכזת מתמטיקה א‘≠ג‘

ט“ו בשבט¨ חלוקת תעודות
מערכת ימי החיים של האדם היא תמיד בבחינת זריעה למה שעתיד 
לצמוח ועל כך הוא נקרא בשם ”אדם“¨ על שם האדמהÆ שכן כל שבחה 
של האדמה¨ הוא מצד הגידול והצמיחה הבאים ממנה וכשם שכל מה 
שצומח מן האדמה¨ יש בתוכו זרע שזורעין אותו ושוב מעלה צמחים 
וגידולים חדשים¨ כן גם האדם¨ כל מה שממציא על ידי טהרת מחשבתו 
וכושר מעשיו¨ בגדר זריעה הוא¨ שממנה עתידים לצמוח ולפרוח גידו

 ÆÆÆלים חדשים עד אין סוף
©מי מרום¨ חלק ה‘ הרב חרל“פ®

ובע בפעילויות  עשירה  מוצלחת¨  ראשונה  מחצית  של  בסיומה 
בבית  ילד“א  תוכנית  בהטמעת  חינוכית≠ערכית≠חברתית¨  שייה 
הספר¨ בהקמת מרחב עולם החי¨ בשיפוץ סביבות למידה חיצוניות 
©ליד הספרייה¨ צביעת מבנה חיטה¨ מערכת הגברה חדשה לאולם¨ 
זו ההז  ≠ ספסלים במרחב ”גפן“¨ שיפוץ הפרגולה בחצר ”תמר“® 
דמנות להודות למועצה על השקעתה הרבה בפיתוח סביבות בית 

Æהספר
תודות לתלמידים על השקעתכם ורצונכם לדעת ולהתפתח ולכל 

Æצוות בית הספר על ההשקעה הרבה לאורך כל הדרך
ובהנהגות  המוסדית  ההנהגה  בוועדות  הפעילים  להורים  תודה 

Æהכיתתיות וליו“ר הורים ≠ ליאור כרמל
מאחלת בהצלחה לכולנו במחצית הבאה¨

רחלי מלצמן ≠ מנהלת ”שדות איילון“

ביקור המשלחת מגרמניה 
ואת  הספר  בבית  לבקר  שהגיעה  מגרמניה  המשלחת  את  פגשנו 
דניאלה¨  הסבירה  החי  עולם  במרחב   Æהמשלחת את  שליווה  רוני 

 Æהמורה¨ לאנשים על הכלובים ועל בעלי החיים שבמרחב
בחדר מחשבים רחלי¨ המנהלת¨ מספרת למשלחת¨ כמה תלמידים 
יש בבית הספר וכמה כיתות ומסבירה להם על תוכנית ילד“א ועל 

 Æמקצועות הליבה של בית הספר¨ מדעים¨ חשבון ועברית
”אסיף“   ילדי  משולבים  בו  מיוחד¨  פרוייקט  על  מסבירה  רחלי 
ב‘Æ איריס הציעה שיתוף פעולה בין בתי  פעם בשבועיים בכיתות 
הספר בנושאים שוניםÆ קרן¨ רכזת מחשבים¨ הסבירה על העבודה 
בניית אלבומי  היישוב שלי¨ דרך  בנושא  ד‘  כיתות  השיתופית של 
תמונות בפיקסה ועל האפשרות של שיתוף פעולה עם התלמידים 

 Æבגרמניה
המשלחת המשיכה בסיור למבנה גפן כדי לראות את ילדי אסיף 

Æ‘מתארחים בכיתות ב
רותם¨ תלמידה לקויית שמיעה¨ מסבירה לתלמידי כיתות ב‘ איך 
שהמציאו  הטכנולוגי  המוצר  את  מציגה  שמיעה¨  לקוי  להיות  זה 
לאנשים לקויי שמיעה ואף מלמדת אותנו מספר מילים מתוך שפת 

Æהסימנים
הילדים  לבין  בינינו  רוצה שיהיה קשר  חברת המשלחת¨  סבינה¨ 

Æמגרמניה ושהם יבואו לבקר כאן מידי
 כתב וערך∫ אלון דבוש ד‘¥

 GUTEN להגיד  אותנו  לימדו  הגרמנית  המשלחת  אנשי 
MORGEN שפירושו בוקר טוב° 
 øשאלנו למה בכלל באתם אלינו

אולף ענה∫ ”אנחנו גרים בגרמניה ויש לי  שני ילדים קטנים¨ עם 
שמות יהודיים∫ שמעון ואליהו ואני רוצה שיהיה קשר בין הילדים 
בבית ספר בגרמניה לבין הילדים כאן בארץÆ אני מאוד אוהב ספורט 
ויש לי חנות לבגדי ספורט“Æ אולף מגיע מידי פעם לבית חשמונאי 
עם משפחתו והוא מאוד אוהב את המקום¨ זה במרכז¨ קרוב לירוש

Æלים והוא מתכנן לבוא שוב
שאלנו את אולף אם הוא נהנה ממופע המקהלה והדרבוקות  והוא 

אמר∫ ”מאוד אהבתי  את זה זה היה מדהים¨ פשוט מדהיםÆ במיוחד 
 Æ“אהבתי את הדרבוקות

למפגש  נשאיר  זה  את  אך   ÆÆÆלשאול שאלות  הרבה  עוד  נותרו 
ÆÆÆהבא

ערכה וכתבה∫ שני ספרי ד‘¥

פעילות הורים
קוראים לי אוהד שושן ואני לומד בכיתה א‘±Æ אבא שלי משרת 
את  ופגש  הספר  לבית  בא  אבא   Æמרכז במחוז  משטרה  כחבלן 

Æכיתתי
על  למדנו   Æהמשטרתי החבלן  מקצוע  עם  היכרות  לנו  ערך  הוא 
את  ראינו   Æהחשוד החפץ  נושא  את  וכן  המשטרה   חבלן  תפקידי 
רכב החבלה הגדול  ואף מדדנו את חליפת המיגון והקסדהÆ לסיום 
הפעלנו את הרובוט המשטרתי אשר ערך לנו הדגמות על יכולותיו 

Æהיה מאד מעניין Æהשונות

 π≤±∞µ∞¥ Æפקס π≤∑¥∞∞π Æטל

 øמתמודדים עם קשיים בלמידה
יש מה לעשות

מ.ש.כ.ל לשירותך
ספרים  לקרוא  אוהב  רהוטה¨  קריאה  קורא   ¨±∞ בן  איתי 
ולשחק במחשבÆ איתי מתקשה מאוד בכל הקשור לכתיבהÆ הוא 
מתעייף וחש כאבים ביד ובצוואר¨ כתב ידו אינו קריא למוריו 
 Æבבית הספר וגם הוא¨ לעיתים קרובות¨ מתקשה לפענח אותו
בדרך כלל איתי נאלץ להשלים חומר מחברים¨ כי אינו מספיק 
להעתיק מהלוחÆ כשאיתי מתכונן למבחנים הוא מתקשה לארגן 
את החומר¨ אוסף חלקי מידע שכתב ומחבריוÆ לאיתי שגיאות 
שאינו  מרגיש  הוא   Æהמשפטים את  לנסח  וקושי  רבות  כתיב 

 Æיודע לארגן את הרעיונות הנפלאים שלו בכתב
איתי מקדיש חלק ניכר משעות אחר הצהריים להכנת שיעו

 Æרים ואין לו זמן ללכת לחוגים או להיפגש עם חברים
 øמה ניתן לעשות

איתי והוריו פנו למÆשÆכÆל והחלו בתהליך הערכה של ריפוי 
בעיסוק והוראה מתקנתÆ בתהליך זה¨ שכלל שיחה עם ההורים¨ 
הכתי בזמן  איתי  על  ותצפית  הכיתה  ממחנכת  מידע  איסוף 
בה¨  העריכה המרפאה בעיסוק את המיומנויות המוטוריות של 
איתי ואת מיומנויות הארגון במרחבÆ המורה להוראה מתקנת 
 Æהעריכה את יכולות הכתיבה וההתארגנות עם החומר הלימודי
בנוסף המליצה כי איתי יעבור אבחון דידקטי במÆשÆכÆל לצורך 

 Æהבנה מעמיקה יותר של מקורות הקושי
בסיום התהליך כל אחד מאנשי הצוות של מÆשÆכÆל נפגש עם 
 Æהוריו של איתי לקביעת מטרות לטיפול ואמות מידה להשגתן

ÆÆÆקדימה לעבודה
ההתערבות שהוצעה לאיתי כללה מספר מועט של מפגשים 
פרטניים בריפוי בעיסוק ולאחר מכן השתלבות בקבוצה טיפו
 Æלית¨ המתקיימת בשעות הבוקר¨ כחלק משגרת יום הלימודים
לשיעורי הוראה מתקנת הגיע איתי אחת לשבוע¨ לאחר סיום 
הלימודיםÆ בנוסף¨ צוות מÆשÆכÆל ניפגש עם המורה ועם יועצת 

בית הספר¨ לצורך מתן הדרכה וליווי מתמשך לאורך כל תקופת 
הטיפול ועל מנת שהשיפור שהושג משבוע לשבוע¨ יבוא לידי 

 Æביטוי לא רק בחדרי הטיפול¨ אלא גם בכיתה
איפשרו  הטיפולים¨  במהלך  שנבחרו  ההתערבות  אמצעי 
קריאת  כדוגמת  לאיתי¨  משמעותית  שהיתה  בפעילות  עיסוק 
ובמ ידניים  כתיבה  בכלי  בשימוש  כתיבת תקצירים¨  ספרים¨ 

Æחשב
 

 øומה בסוף
שהיו  איתי¨  של  הוריו  חודשים¨  מספר  של  תקופה  לאחר 
כי איתי החל ללכת  שותפים מלאים לתהליך הטיפול¨ סיפרו 
לחוג מחשבים והישגיו בלימודים השתפרוÆ בנוסף¨ איתי הפך 
להיות תלמיד מאושר¨ הוא נהנה להגיע לבית הספר ולא חשש 

 Æמהתמודדות עם מטלות לימודיות חדשות¨ כשנדרש לכך
∞∏≠π≤∑¥∞∞π ∫ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף

או בקרו באתר המועצה
http://www.gezer-region.muni.il

מÆשÆכÆל ≠ מרכז 
לשיפור כישורי למידה
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מÆאÆ מטה יהודה
אגף חברה ונוער

אולם המופעים
אולם המופעים צרעהקיבוץ צרעה

∞µ∞≠∑∑∑π∑∑∏ ∫דליה  ¨∞≤≠ππ∞∏±∞µ  ®הזמנת כרטיסים ©באמצעות כרטיסי אשראי
הנחות ל∫ קרנות השוטרים¨ הסתדרות המורים¨ מועדון טוב¨ מגה לאן¨ קבוצות ©מעל ∞≥ איש® מנויים¨ גימלאים וחיילים 

חורף חם באולם
הצגת מנויים

≥ Æמס

קונצרט 
למשפחה

¥ Æמחירמס
כרטיס∫ 

µµ ש“ח
לקבוצות 

מ≠≤ ומעלה 
תינתן הנחה

 ¨µÆ≤Æ±± מוצ“ש
בשעה ∞∞∫±≥

מחיר כרטיס∫ 
במכירה מוקדמת ≠ µ∏ ש“ח

בערב המופע∫ πµ ש“ח

מחיר כרטיס∫ 
µ∏ ש“ח

במכירה מוקדמת

πµ ש“ח
בערב המופע

לאור הביקוש הרב
הצגה נוספת

mofaim@tzora.co.ilרוצים לקבל פרטים ישירות לדוא“ל? שילחו אלינו בקשה
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תרבות ילדים
אלכס לקטנטנים  
עם התיאטרון של אלכס

ביום רביעי¨ ±±Æ≤Æ≥ בשעה ∞≤∫∂±

באשכול הפיס בית חשמונאי   
”האפרוח שחיפש אמא אחרת“

לגילאי ≥≠∞ 

כניסה חופשית

שעת סיפור
בימי רביעי בשעה ∞≤∫∂±

באשכול הפיס ≠ בית חשמונאי
 ≥≠µ לגילאי

הכניסה חופשית

πÆ≤Æ±± ¨ביום רביעי

”ליבו של העץ“
עם המספרת רוני אשור

≤≥Æ≤Æ±± ¨ביום רביעי

”הרמזור המדבר“ 
 מתוך הספר הנשיקה שהלכה לאיבוד של דבורה עומר

עם המספרת ריקי בני 

הצגת ילדים≠הצגת מנויים
תיאטרון שלנו מציג∫

”הכבשה שבאה לארוחת ערב“
ביום רביעי¨ ±±Æ≤Æ∂± בשעה ∞∞∫∑±

באשכול הפיס בבית חשמונאי
מככבים  נחושה¨  אך  עדינה  וכבשה  לב  שובה  אך  ערמומי  זאב 
סטיב  מאת  ערב“¨  לארוחת  ”הכבשה שבאה  הספר  פי  על  בהצגה 
סמולמןÆ סיפור מצחיק ומפתיע על נצחון הלב על הבטןÆÆÆ ועל כוחה 

Æשל חברות

כאשר אל זאביק הזאב מגיעה אורחת לא צפויה ≠ הכבשה הקטנה 
≠ הוא מתחיל לחלום על שווארמה עסיסיתÆ אבל לכבשה הקטנה 

ÆÆÆיש חלומות משלה ≠ היא רוצה להיות חברה של זאביק
או   øהכבשה את  הזאב  יטרוף  בה  ערב¨  בארוחת  ייגמר  זה  האם 

øבחברות≠אמת כנגד כל הסיכויים
ÆÆÆ משל משעשע על החיים
מגיל ≤≠∑ ולכל המשפחה

תרבות מבוגרים
גרפולוגיה וכישורי חיים

במכון  מרצה  ניסיון¨  עתיר  גרפולוג   ≠ דמתי  יוסי  מפי  הרצאה 
כישורים ללימודי גרפולוגיה יישומית

ביום שלישי¨ ±±Æ≤Æ∏ בשעה ∞∞∫∞≥

באשכול הפיס בבית חשמונאי
 

בלתי  ותקשורת  אמצעית  מהיø תקשורת  אפקטיבית  תקשורת   „
 Æאמצעית

Æהאונה השמאלית ומשמעותה על מרכז הכתיבה במוח „
Æמתאמים ©קורלציות® בין שפת הגוף לכתב היד „

øבגרות גרפית מהי „
חישה  רגש¨  ©חשיבה¨  ”יונג“  וטיפוסי  היד  בכתב  המתאר  קווי   „

ואינטואיציה®  
„ אזורי הכתב ומשמעותם הפסיכולוגית¨ על פי המודל המבני של 

”פרוייד“©ס‘ אגו¨ אגו¨ איד®  
Æשמאל ומשמעות זוויות הכתיבהØכתיבה ביד ימין „

 Æציור העץ ומשמעותו „
מחיר∫ µ± שקל  

מועדון הסרט הטוב
”הרקדן האחרון של מאו“
Mao’s Last Dancer

ביום שלישי¨ ±±µÆ≤Æ± בשעה ∞∞∫∞≥

באשכול הפיס בבית חשמונאי

מלודרמה בעלת אספקטים פוליטיים¨ מאת הבמאי ברוס ברספורד 
בן   ≠ קונשין  לי  של  האמיתי  סיפורו   Æ®דייזי מיס  של  ©הנהג 
התרבותית  המהפכה  שבמהלך  פרובינציאלית¨  איכרים  למשפחת 
המאואיסטית¨ אותר על ידי פקידוני המפלגה הקומוניסטית והובא 
 Æלבייג‘ין¨ על מנת לעבור הכשרה ארוכה כרקדן באקדמיה למחול
לי הופך להיות רקדן בולט¨ מה שמאפשר לו לנסוע מחוץ לגבולות 
סין ולראות את המערבÆ אט אט מחלחלת בו ההבנה שהתעמולה 
לא  במידה  מוגזמת  הייתה  בו¨  שפומפמה  האנטי≠אמריקאית 
מבוטלתÆÆÆ בתפקיד הראשי רקדן הבלט המלכותי של בירמינגהאם¨ 

 Æצ‘י קאו

חווית הארץ
הר תבור 

בהדרכת∫ בני גמליאלי ≠ מורה דרך מוסמך

±πÆ≤Æ±± ¨בשבת
Æיציאה בשעה ∞≤∫∑ ממשרדי המועצה

חזרה משוערת ב≠∞∞∫∞≥

ולכנסיית  תבור  להר  נסיעה 
הליכה  מסלול  ההשתנות¨ 
הכרת  באזור¨  ויפה  קצר 
 Æבאזור הגשם  לאחר  הצומח 
הראשונים¨  וחצר  תבור  כפר 
ומאיר  הירדן  כוכב   Æאילניה
חוות   ¨±∞± מיחידה  ציון  הר 
הפאדאיון  ותופעת  שושנה 

Æבשנות החמישים
     

מחיר∫ ∞∏ שקל 
©כניסות∫ ∞¥ שקל ®

Æיש להצטייד בנעלי הליכה¨ כיסוי ראש¨ מים ומזון לכל היום

דור הפקות מציג∫

”נשים מדברות נשים“
במוצ“ש¨ ±±Æ≤Æ∂≥ בשעה ∞≤∫∞≥

באשכול הפיס בבית חשמונאי

“ÆÆÆהצגה לגברים ונשים¨ סוחפת¨ מצחיקה ושנונה”
משחק∫ עירית גדרון¨ דורית פלד הרפז

חייהן¨  את  ששינה  משבר  בעקבות  לטיפול  שהגיעו  נשים  ארבע 
Æמשנות את חייה של הפסיכולוגית המטפלת בהן

נשים  בין  המתרחש  את  ואומץ¨  הומור  בהרבה  המעבירה  הצגה 
את  ומציגה  ושקרים  סודות  חושפת  וילדים¨  הורים  בין  וגברים¨ 

Æהחברה הישראלית היום
הצגה בעלת הגוון הטיפולי¨ עוסקת מגוון נושאים¨ משפחה וקריירה¨ 
וויתור מול כניעה¨ תחרות ומלחמות פנימיות¨ שכולנו חווים במירוץ 

Æהיומיומי המטורף

ביקורות∫ הצגה ססגונית ואופטימית הצגת בידור קלילה וקולחת 
Æ˛בר יוסף עכבר העיר˚

Æשווה לראות בגלל שתי שחקניות מוכשרות
מחיר∫ ∞µ שקל

      

חוגים

רובוטיקה ≠ פיתוח ילדי העתיד
אייפון ¥¨  בלו≠טוס‘¨ מסכי טאצ‘¨ בתים חכמים 

וטכנולוגייה מתקדמת¨ הם מספר מושגים אשר מוכרים 
בעולם הילדים¨ מזה זמן רב

כל ילד בעולם נחשף לקידמה ולמירוץ הטכנולוגי¨ הן במודע והן 
Æבלא מודע

±∂

 ÆנוערÆתרבות
ספורט
 ÆנוערÆתרבות

מכירת כרטיסים לאירועי תרבות במשרדי המועצה בימים א‘≠ה‘ בין השעות 00∫1¥≠00∫∂1¨ בימי ד‘ אין קבלת קהלתנ“ס
0∏≠π2∑¥0¥∂ ∫או ביטוליםØרכישת כרטיסים¨ ו

הודעה על ביטולים תתקבל לא יאוחר מ≠∏¥ שעות ממועד האירוע¨ טיולים ≠ עד 10 ימים לפני מועד היציאה לטיול
לא ניתן להחזיר כרטיסים שנרכשו בערב המופע

www.gezer-region.muni.il אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט
0∏≠π2∑¥0¥∑ ∫לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה ≠ מנהלת התרבות במועצה
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בעבר מירב פעילויות הפנאי לילדים עסקו בבנייה מעץ¨ פאזלים¨ 

Æמשחקי קרטון וחשיבה
בשנים האחרונות ניתן לראות גל חדש¨ אשר החליף רבים ממשחקי 

 Æהעבר¨ הפעילויות והמשחקים האלקטרוניים והטכנולוגיים
צעירים  מוחות  המעודדים  בארץ¨  רבים  מרכזים  למצוא  ניתן 
הרובוטיקה  בעולם  עצמם  את  לאתגר  הגילאים¨  בכל  ילדים  של 

Æוהטכנולוגיה
החל מאיתור בעייה ותכנון הרובוט ועד לבניית דגמים שונים של 

Æרובוטים ותכנותם
אחד המרכזים הללו נמצא במועצה ומופעל על ידי ”עידן הרובוטים“¨ 

 Æחוג חוויתי ומאתגר המתקיים אחת לשבוע
בשלוחת בית חשמונאי¨ בימי א‘ בשעה ∞∞∫∏±¨ בשלוחת נען¨ בימי 

Æ±∏∫±µ ובשלוחת נוף איילון בימי ב‘ בשעה ±∂∫¥µ א‘ בשעה
בחוג מקבלים הילדים פלטת עץ¨ עם החלקים הנדרשים על מנת 

Æלבנות רובוט מדגם מסויים
ובונים רובוט תלת מימדי¨ חלק זה  הילדים מפרקים את החלקים 
Æבבניית הרובוט חשוב מאוד לפיתוח חשיבה הנדסית אצל הילדים

תנועתו  על  הילדים  לומדים  חלקיו¨  כל  על  הרובוט  בניית  לאחר 
חלקי  כל  את  אליו  ומחברים  מולם  העומד  הרובוט  של  הייחודית 
התנועה  את  לבצע  שיוכל  מנת  על  והמנועים¨  האלקטרוניקה 
האלקטרוניקה  עולם  על  הילדים  לומדים  זה  בשלב  הנדרשת¨ 

Æותנועה במרחב

המעניין  החלק  גם  הוא  הרובוט¨  בניית  בתהליך  האחרון  החלק 
ביותר≠ התכנות°

לרובוט¨  פקודות  לשלוח  תפקידו  אשר  לבקר¨  מחובר  רובוט  כל 
את  ומתכנתים  התכנות  ושפת  התכנות  עולם  על  לומדים  הילדים 

Æהרובוט כרצונם
בעזרת  אבל  אלה¨  בגילאים  תכנות  בשפת  נתקלים  אינם  ילדים 
בבסיס  הילדים  נוגעים  מקצועית¨  והדרכה  להפעלה  קל  ממשק 

Æתורת התכנות¨ אשר עוזרת בעתיד להבנת מקצועות אחרים
הילדים¨ תחת הדרכה מקצועית¨ לומדים על עולם הרובוטים ועל 

הענפים הנלווים אליו¨
הנדסה¨ חשיבה יצירתית¨ ניתוח גרפים¨ שפת תכנות ועוד¨ אלה הם 

Æרק חלק מהכלים אותם רוכשים הילדים במהלך השנה
כשעולם המחשבים עוד היה בחיתוליו¨ הגיע בחור צעיר עם חלום 

ÆÆÆהשאר היסטוריה Æושמו ביל גייטס
ומי יודע אולי גם באחד מהחוגים שלנו נמצא ילד אחד עם חלום 

ÆÆÆגדול

נוער
נטיעות ט“ו בשבט בפתחיה

חברי תנועת מכבי הצעיר סניף פתחיה¨ כינסו את תושבי המושב 
Æלפעילות ט“ו בשבט משפחתית וחוויתית

עצים  ושתלו  ממוחזרים  מחומרים  יצירות  הכינו  והוריהם  הילדים 
Æופרחים לכבוד ט“ו בשבט

ספורט
אתלטיקה קלה 

בתחרות מחוזית באתלטיקה קלה¨ שנערכה בגבעת רם בירושלים¨ 
Æהשתתפו תלמידי תיכון ברנקו וייס ע“ש הרצוג

הזכיות∫ ±Æ שליחים שבדי ≠ בנים ט‘ מקום ראשון ≠ אמרי דיקמן¨ חן 
Æאולפן¨ עומר חזיזה¨ נבו בראשי

Æבנות ט‘ ∞∏ מטר ≠ מקום שלישי ≠ שני פוקס Æ≤
Æבנים ט‘ ∞∏ מטר ≠ מקום ראשון ≠ אמרי דיקמן Æ≥

¥Æ זריקת כדור הוקי בנים ט‘ מקום ראשון ≠ גלעד צוילינג¨ מקום 
Æשני ≠ נבו בראשי

Æגובה בנות ט‘ ≠ מקום ראשון ≠ רז פורת Æµ

∂Æ דירוג קבוצתי ≠ כיתות ט‘ בנים וכיתות ט‘ בנות מדורגים במקום 
Æהרביעי

Æקבוצת בנים ט‘ מדורגת מקום ראשון בליגה Æ∑

יישר כח לכל המשתתפים בתחרות
אילן גבאי ≠ מאמן הקבוצה

בית הספר לכדורגל
בראשית חודש ינואר יצא לדרך מחזור טורנירי הכדורגל 
בטורניר¨ שהתקיים במגרש הדשא במצליח¨ השתתפו קבוצות הגיל 

Æב‘≠ג‘ מבית חשמונאי¨ מול בית הספר לכדורגל ממושב הר אדר
רוח  ומצב  התרגשות  הרבה  עם  המועצה¨  בהסעת  הגיעו  הילדים 
טובÆ הטורניר היה מוצלח במיוחד¨ ההיענות היתה רבה מצד שתי 
התכבדו  ולקינוח  ומעודד  מפתיע  היה  ההורים  קהל  הקבוצות¨ 

Æהילדים בטרופיות ובקרמבו
השחקנים הקטנים הביעו את יכולותיהם על מגרש הדשא¨ והמאמן¨ 
ינקה אקהויז¨ שיבח אותם על כך וציין את חשיבות המשחק החברתי 

Æואף לימד אותם לבסוף לשבח את הקבוצה היריבה
ÆÆÆבהמשך העונה נמשיך לעדכן בטורנירים נוספים

אמנים ויוצרים¨ פותחים את בתיהם וסדנאותיהם לציבור הרחב

≥±Æ≥Æ±±≠≤Æ4Æ±± ≠ בימים חמישי≠שבת
©כשבועיים לפני פסח®

את  לפגוש  ומגוון¨  רחב  לקהל  וייחודית¨  הזדמנות מרגשת  תינתן  זה  שבוע  בסוף 
מתרחשת  שבה  לסביבה  ולהציץ  אמנות  יצירות  לרכוש  יצירותיהם¨  ואת  האמנים 

Æהיצירה
Æקידום הארוע יכלול חומר שיווקי ופרסומי¨ שיופץ בתחומי המועצה ומחוצה לה

Æהאירוע בחסות מחלקת התרבות במועצה

קול קורא לאמניות ואמנים, תושבי המועצה להשתתף בסוף שבוע של אמנים
אביב אמנים בגזר

לפרטים נוספים ולהצטרפות∫
talyasf@gmail.com ∫טליה סלבסט

hayarobinson@gmail.com ∫חיה רובינסון
Even_sh@mac.org.il ∫שוש אבן

∞∏≠π≤∑¥∞¥∑ ∫מרסל עמירה ≠ רכזת תרבות
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מועדון ”פסק זמן“ בקיבוץ נען

תוכנית חודש פברואר ±±∞≥

∏Æ≤Æ±± ¨יום שלישי

מפגש ראשון עם שניאור עינם
Æ“מושג הקהילה היהודית והשתקפותה בקהילה הקיבוצית”

 
±µÆ≤Æ±± ¨יום שלישי

מפגש עם שרהל‘ה רגב
Æ“פרשת המרגלים”

 
≤≤Æ≤Æ±± ¨יום שלישי

מפגש עם רחל אסתרקין
Æ“הקולנוע הטורקי¨ ”בין מזרח למערב¨בין מודרניזם לאיסלאם

 
המפגשים מתחילים בשעה ∞∞∫∏±¨ למעט המפגש עם 

Æ±∑∫≥∞ שרהל‘ה רגב¨ אשר מתחיל בשעה
 

∞µ≤≠≤≤≥≤µµ∂ ≠ לפרטים נוספים∫ יעקב

בס“ד

היחידה להתנדבות ≠ מחלקת 
הרווחה¨ בשיתוף ועד העובדים

גיוס מתנדבים 
לשעת חירום
אנו זקוקים למתנדבים¨ 

נשים¨ גברים ובני נוער מעל 
גיל ∂± ≠ אנו פונים אליכם¨ 
להתגייס לצוות מתנדבים 

לשעת חירום

במועצה האזורית גזר הוקם צוות מתנדבים אשר ייתן מענה 
לפעילות מיוחדת בשעת חירום ואנו זקוקים למתנדבים נוספים 

 Æכדי שיהיה יצוג לכל ישובי המועצה

לפרטים נוספים∫ 
מירית ארז  ≠ מתנדבת מערך חירום

melaw33@gmail.com ∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏
פנינה גבאי ≠ רכזת היחידה להתנדבות

∞µ≤≠∂≤≤∞∂µ∂ ¨∞∏≠π≤∑¥∞∂π 

תזכורת לבעלי כלבים
ברצוני להזכיר וליידע את התושבים 

הוותיקים והחדשים במועצה

הריכוז  במקומות  הכלבת  מחלת  נגד  כלבים  חיסוני 
Æבישובים  ייעשו רק אחרי הצגת שובר משולם מראש

מי שלא קיבל שובר¨ או  שיש לשנות את סכום השובר¨ 
עם  קשר  ליצור  צריך  וכו‘¨  בינתיים  עוקר  הכלב  כי 
השעות∫  בין   ∞π≠π≤∑4∞≥± הוטרינרית∫  המחלקה 

Æ±5≠∞∞∫∏∞  ולבקש תיקון ומשלוח שובר חדש∫∞∞

מי שלא יהיה לו שובר משולם מראש ≠ לא יוכל לשלם 
במקום וכמובן לא יחוסן כלבו

פנאי
בגיל
השלישי
”חוויה של זהב” במוזיאון ישראל 

בירושלים 
 ±∂Æ∞≤Æ±± ¨ביום רביעי י“ב שבט תשע“א

יציאה∫ ∞≤∫∏∞ מרחבת בית ספר שדות איילון 
בבית חשמונאי 

 ±µ∫∞∞ ∫חזרה משוערת

בגלריות  מרתקים  סיורים   ≠ המחודש  ישראל  במוזיאון 
השונות

לסיום∫ מופע מיוחד באודיטוריום¨ כולל קפה ועוגה
 

מחיר∫ ∞¥ שקל
„ ארוחת צהרים על חשבון המטייל 

„ הסעות מהישובים 
∞∏≠π≤∑¥∞∂π ≠ להרשמה∫ פנינה גבאי

המחלקה
חברתייםלשירותים

היחידה להתנדבות ≠ מחלקת הרווחה

פרוייקט סבתא גן
המתנדבת∫ תמר שלנו ≠ בגן האור בית חשמונאי

Æתמר בכר מכפר שמואל¨ הסבתא גן שלנו¨ המתנה שלנו
יום  כבר Æµ¥ שנים תמר מגיעה לגן האור בבית חשמונאי¨ כל 

Æרביעי
תמר  לילדים¨  ואהבה  סופית  אין  סבלנות  איתה  מביאה  תמר 
מביאה איתה סיפורים על המשפחה והנכדים¨ על אירועים ועל 

Æמוזיאונים וטיולים בארץ ובחו“ל
תמר אחראית¨ מחויבת ולא מפסידה יום בגן ©אם כן¨ היא מתק

Æ®שרת ומתנדבת להגיע ביום אחר
בטקסים  בגן¨  חוגגים  שאנחנו  הולדת  בימי  משתתפת  תמר 

 Æשונים ובמסיבות הגן

בגן בו מתחנכים µ≤≠≤≤ ילדים¨ כל עזרה מבורכת ועזרתה של 
 Æתמר מבורכת ומשמעותית במיוחד

היא עוזרת לנו¨ אנשי הצוות ומלווה את הילדים כולם ובמיוחד 
Æאת אלה שצריכים עוד קצת עזרה¨ עוד קצת תשומת לב

בהתנ והכול  ואהבה  סבלנות  אור¨  הרבה  איתה  מביאה  תמר 
Æדבות

הילדים  מכל  להתנדבות¨  היחידה  ומפנינה מרכזת  ממני  תמר¨ 
וההורים שליווית בשנים שאת איתנו¨ אנחנו רוצים להגיד תודה 
גדולהÆ מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות וחוויות ומי ייתן 
עוד  שלנו¨  ”הכי“  גן  הסבתא  ולהיות  אצלנו  להתנדב  ותמשיכי 

Æהרבה שנים
באהבה¨
לילך ניצני ≠ מנהלת גן האור¨ בית חשמונאי

מועדון נשים כפרי 
”האלימות האלימת“

הטרדה מיניתØ אלימות מינית 
הרצאתה של ליאור גל≠כהן ≠ יוזמת מפתחת ומקנה 

תרבות למניעת אלימות מינית
±π∫≥∞ בשעה ≤≥Æ≤Æ≤∞±± ¨‘ביום ד

במרכז יום בבית חשמונאי

אומרים  איך  אז  הרבה¨  כך  כל  זה  על  שומעים  האחרון  בזמן   „
 øשהיא אילמת

 øלמה זה קורה øמה קרה לנו „
øמי בעיקר מטריד „
øמי בעיקר מוטרד „

„ האם כבר אסור להגיד שום דבר לנשיםø ואולי בכלל החוק הזה 
øפוגע בנשים עצמן

øזה בינו לבינה¨ למה זה נוגע לעוד מישהו „
„ אם אישה יודעת לשים גבולות¨ אז שום דבר לא יקרה לה°

„ ברוך השם לא הטרידו אותי אף פעם¨ אז למה זה בכלל קשור 
øאלי

„ ברור שדברים כאלה לא קורים בישוב שלי¨ אז למה צריך לדבר 
øעל זה כל הזמן

ø“ואולי הטרדה מינית היא ”זבוב שעושים ממנו פיל „
øואולי זו רק היסטריה של זמננו „

„ כשזה קורה¨ במרבית המקרים אין מדברים על כךÆ ©אלא רק אם 
זה קורה לאחרים®Æ אז נשמעות דעות מדעות שונותÆ גם בתקשורת 

Æוגם מחוצה לה
øאיך התקשורת משפיעה עלינו „

„ ואם זה קורה לי¨ מה ניתן לעשות
על כל אלה ועוד¨ בואו לשמוע ולשוחח על כוס קפה 

ועוגה

ערב האישה הבינלאומי
בחסות ראש המועצה ≠ מר פטר וויס

ביום שלישי¨ ±±Æ∞≥Æ∏  ב‘ אדר ב‘ 
בשעה ∞∞∫∞≥

באשכול הפיס בבית חשמונאי

בתוכנית∫
מופע של ”להקת העבריים מדימונה“

ובעולם  בארץ  מהמובילות  מדימונה¨  העבריים  קהילת  להקת 
בתחום המוסיקה השחורה¨ בעלת רפטואר עשיר¨ במגוון סגנונות¨ 

 Æמכל העולם
להקה אפריקאית  אמריקאית אשר מגישה ביצועים מדהימים 

Æומרגשים בלווי סקסופון ותלבושות מרהיבות
™ כיבוד עשיר ומגוון 

מחיר∫ ∞≥ שקל
להזמנת כרטיסים ∫ נורית גלבוע ≠ ≤∞±±¥±¥≠∑∑∞ 

∞µ≤≠∂≤≤∞∂µ∂ ≠ פנינה גבאי

העצמהנשית



מאת∫ רוני גילה

רכיבה  או  הליכה  אזורי  הרבה  כך  כל  בחובו  טומן  שלנו  האזור   
גזר¨  המועצות  בתחום  נלך¨  או  שניסע¨  שביל  בכל  כמעט   Æיפים
מודיעין ומטה יהודה ≠ יהיה זה בינגוÆ העשב המוריק הגדל לאחר 
 Æהגשם¨ מקנה למדינה מרבד קסום ורגוע¨ המעלה חיוך של הנאה
מתחם  ליד  ממש   Æהבית ליד  כאן  באופניים¨  הפעם  לרכב¨  יצאתי 
מעל  מחיינו¨  נפרד  בלתי  חלק  להיות  שהפך  במודיעין¨  הישפרו 
”פאתי  הרכבת  תחנת  לכיוון  ביציאה  הנמצאת  ”פז“¨  הדלק  תחנת 
אשר  מעל¨  המתנשאות  בגבעות  כי  לפתע¨  לב  שמתי  מודיעין“¨ 
שמן על המפה ”גבעות נכס“¨ שבחלקן שרידי כפרים¨ ממצאי חיים 
נוף  ובנייה מתקופות קודמות¨ בורות מים¨ מחצבות¨ מכולן נשקף 

 Æקסום של כל שפלת החוף

הכניסה למתחם יכולה להיות בשביל כבוש¨ העולה לגבעה מכביש 
הכניסה המערבי לישפרו סנטרÆ אין חנייה בכניסה לשביל¨ לכן יש 
 Æלחנות באזור תחנת הדלק ולחזור ברגל¨ או באופניים¨ מעט למטה
של  הענק  המחלף  מאזור  הגבעות  מקבץ  אל  להגיע  אפשרות  יש 
שביל העפר עובר במקביל לכביש ±≤¥ מימין למס Æ¥≥±≠כביש ± ו
הזה  השביל  על  לעלות  הרוצים  אלה   Æמודיעין לכיוון  שעולה  לול 
מתוך כפר שמואל¨ יכולים לעשות זאת ולהתרשם מכל המעברים 
שנבנו מתחת למחלף הענק¨ המתאימים להולכי רגל ולרוכבי אופ
ניים וחלקם אף לרכבÆ ניתן גם לעלות אל הגבעות מכביש משמר 

Æאיילון שעלבים ולהתחבר למתחם דרומית לישפרו
את הגבעה שעליה שוכנת חורבת נכס¨ מצפון לעמק איילון¨ בין 
בעיקר  המתנקזים  נחלים  ערוצי  חוצים   ¨± מס‘  לכביש  מודיעין 
וגיר¨  דולומיט  בסלעי  מאופיין  האזור   Æענבה נחל  עבר  אל  צפונה¨ 
 Æרוסה טרה  אדמת  של  כיסים  שביניהם  טרשים  שטחי  היוצרים 
ארץ  לחקר  הבריטית¨  הקרן  ידי  על  עוד  שהחלה  באזור¨  החפירה 
ישראל¨ מזהה את המקום כחורבת נכס¨ שבה אותרו שרידי מבנים¨ 
הנמצאת  הסמוכה¨  חמים  בחורבת   ªוקברים חציבות  מים¨  בורות 

כקילומטר אחד מדרום לחורבת נכס¨ אותרו שרידי קירות¨ חציבות 
Æובורות מים

לאבני  נמצאו מחצבות קטנות  פני המדרון¨  על  במשטחי הסלע¨ 
 Æבנייה ושלושה מתקנים חצובים

בחלק העליון של משטח סלע¨ הבולט כמטר אחד מעל פני השטח¨ 
נוקתה ”בודדה“ חצובה¨ דמוית פרסה¨ אשר שימשה כנראה  לסחי

 Æ“הנוזל התנקז אל ”הבודדה ªטת פירות או לכתישת זיתים
הוא  עומק®¨  מ‘  כ≠≥  קוטר¨  מ‘   ±© ועמוק  עגול  המים  בור   פתח 
חצוב מבעד לשכבת הדולומיט הקשה והורחב בשכבת הגיר הרכה 

 Æשמתחת¨ עד לעומק ∂ מטר כשהיה פעיל
באזור הכפר יש עדויות ארכיאולוגיות¨ שהמקום היה מיושב עוד 
בתקופות קדומות∫ הרומית¨ הביזנטית¨ האסלאמית הקדומה¨ הממ
לוכית והעות‘מאניתÆ בין הממצאים ≠ מתקני סחיטת זיתים¨ טרסות 
 Æקבורה ומערות  בורות¨  דריכה¨  משטחי  שדה¨  קירות  חקלאיות¨ 
שמו של הכפר¨ כפי שמופיע במפות¨ הוא כניסה¨ כוניסה¨ החורבה 

Æוהשמות נגזרו כנראה מכנסייה ביזאנטית שהייתה במקום Æנכס
בסוף המאה ה≠π± היה כפר בת של הכפר א≠טירה הנמצא היום 
כקילומטר דרומית למבוא חורון וכ≠∂± קילומטרים ממזרח לאל≠
כוניסהÆ זה היה יישוב עונתי לגידול חיטה ושעורה ושימש כאזור 

 Æמרעה
ובו כ≠∞≥  ליישוב קבע קטנטן  והפך  במאה ה≠∞≥ הכפר התקבע 

 Æבתים
 במלחמת העצמאות¨ במהלך מבצע דני¨ השתלטו לוחמי חטיבת 
הערביים  הכפרים  בין  האסטרטגי  מיקומו  עקב  הכפר¨  על  יפתח 

Æעינאבה לסלבית ©קיבוץ שעלבים של היום® והוא פונה מתושביו
היום אזור הכפר נקרא ”חורבת נכס“ ומשתרע על שלוש גבעות¨ 

כשבאחת מהן ישנם ממצאים מתקופות קדומות¨ השנייה שימשה 
כבית קברות קדום ליישובי האזורÆ שרידי הכפר נמצאים ליד אזור 
 Æ“המלאכה של מודיעין≠מכבים≠רעות¨ ומכנים אותו גם ”גבעת נכס
הקטן  במסגד  הכפר¨  של  הראשית  בסמטה  במקום  להבחין  ניתן 
המקום משמש כאתר טבע למטיילים וכן כאתר היס Æובבורות מים

Æטורי קדום¨ המשובץ במסלולים לרוכבי אופניים
מקבץ הגבעות והממצאים שעליהן משולב בשביל ישראלÆ אזור 
השביל¨  מתכנני  מטעם  לב  תשומת  להרבה  זכה  בכלל¨  מודיעין 
ישראלÆ ההליכה  שמצאו את האזור כמוביל את הסיפור של ארץ 
ויותר לנחלת רבים ומספר  לאורך חלקים מן השביל הופכת יותר 
בשביל  בחלקיו¨  לפחות  ללכת¨  שבחרו  בצועדים  פגשתי  פעמים 

ישראלÆ כך למשל¨ בכל חודש¨ יוצאת באופן מאורגן קבוצת תושבים 
ממכבים רעות¨ המונה כ≠∞¥ חברים¨ לחלק אחר של השבילÆ פגשתי 
את יאיר דנון ממכבים¨ שחזר מהטיול הארוך שאחרי הצבא בדרום 
ויתר על צעידה בחלק משביל ישראלÆ ”בטיול  אמריקה¨ אבל לא 
הזה למדתי להכיר את הצדדים הטובים של העם שלנוÆ בתור אחד 
שטייל בדרום אמריקה ונהנה לגלות את הנופים המדהימים בחו‘‘ל¨ 
יש  שלנו  בארץ   Æשלנו במדינה  נמצא  הכל  תמיד¨  שכמו  טוען  אני 
נהדרים  ואנשים  לטייל  נוחים  ויש שבילים  נופים שאין בפטגוניה 

 Æשכיף לפגוש“¨ הוא מספר
גיליתי שעל השביל צועדים המון אנשים לבד ובקבוצות וחלקם 
מנצלים את המסע להעביר מסרים ורעיונות חשובים מאדÆ  שמעתי 
לאחרונה את המושג החדש∫ שביל מאחד ישראלÆ ©נקדיש בעתיד 
כתבה על השביל בכללותו שהאזור שלנו הוא חלק זעיר אך משמ

 Æ®עותי ממנו
לאח Æהאזור משולט Æצאו אל הטבע בימים אלה¨ ברגל באופניים
ובתוכו  שחור  עיגול  של  חדש¨  אופניים  שילוט  הומצא  אף  רונה 
והוא צבוע על סלעים  וחץ המראה לכיוון הנסיעה הנכון  אופניים 
לאורך שבילי האופניים באזורנוÆ היכן שלא תבחרו¨ תהנוÆ אבל על 
מקבץ גבעות נכס שאנחנו עוברים לידן כל כך הרבה פעמים בחיינו 

Æהיומיומיים באזור¨ אתם יודעים עכשיו קצת יותר
יועץ מסלול∫ מוטי קלמר
צילומים∫ אולף וויילנד

לטיול
יוצאים

π±גזרי מידע  ˇ  פברואר ±±∞≥

אזור חירבת נכס
תקופת ט“ו בשבט בארצנו היא היפה ביותר לטיוליםÆ הירוק הזה¨ הטמפרטורה הנעימה 

ולשמחתנוØצערנו השמש והשמיים הכחולים ≠ הם אידיאליים לצאת אל הטבע



∞∏≠π≤±µ¥∂∞   היצירה ±≥¨ אזה“ת רמלה

ramla@anglo-saxon.co.il למגוון גדול של נכסים¨ לשירותך

בלעדיבכרמי יוסף

נחלה ביער¨ בית ∂ 
 Æמפלס אחד Æ‘חד

∞∞≥ מ“ר 
בהזדמנות¨ 

מיידי°°°

בית חלומי¨ ∑ חדרים¨ 
∞∞¥Ø∞≥≥¨ חנייה ל≠≤ 
מכוניות¨ אזעקה¨ שער 

חשמלי¨ חדרים מרווחים¨ 
מרפסת גדולה

לא להחמיץ°° 

חשמלי¨ חדרים מרווחים¨ חשמלי¨ חדרים מרווחים¨ חשמלי¨ חדרים מרווחים¨ 

בלעדיבבית חשמונאי

ביד רמבם
∞∞Øµ∞∞≥ מושקע
ומרווח µÆµ חד‘

מפלס אחד
סטנדרט גבוה°

במשמר איילון
נחלה ≥≥ דונם¨ עם הרבה 
פוטנציאל ∞∞∞¨∞∞∞¨µ שקל

נוף מדהים°

בחדיד
 ¨≤≥∞Øµ≤∞

µ חדרים ´ מרתף
נדיר¨ מיידי°°°

במצליח
∞∞µµØµ±¨ חדש¨
מושקע¨ µ חד‘¨
מפלס אחד

חובה לראות°

בבן שמן
בית מדהים

∞∞Øµ∞∞≥¨ ∂ חדרים¨ 
בית מטופח ומושקע° 

אסור להחמיץ°

בכפר טרומן
©קרוב לשוהם® ∞∞µ מטר 

 ≤µ∞ עם זכויות בניה
Æמטר¨ פונה לנוף

נדיר¨ מיידי°°°

בעזריה
 ∞∞µ∞Øµ± בית חדש 

Æµחד‘´מרתף
עם הרבה פוטנציאל°

בלעדי

בבית חשמונאי
בוותיק¨ ∞∞∂µØ∂±¨ בית 

מושקע¨ ∂ חד‘¨ גינה מדהימה

לרציניים°

בלעדי

∞∞∂Ø∞∞≥ בית 
מרווח´מרתף µ∂ מ“ר ´ 

יחידת דיור
©∞∏ מ“ר® 

פוטנציאלי 
בהזדמנות°°°

 מ“ר ´ 

בלעדיבגינתון

בית µ חדרים¨ 
מושקע ומטופח¨ 
∞Ø∑µ∞∞≤ במיקום 

מצוין במושב
אסור להחמיץ°°°

בלעדיבבית עוזיאל

מבחר בתים בהרחבה¨ 
 ±∑∞Ø≤≤∞ ¨חדרים ∂
עם מרפסות וגינה

בהזדמנות¨ 
מיידי°°

מבחר בתים בהרחבה¨ 

בלעדיבבית חשמונאי

בהרחבה¨ באזור 
פסטורלי¨ בית חדש¨ 
∞∞Øµ∞∏±¨ ∂ חדרים¨ 

פונה לנוף° 
בהזדמנות°°°

פסטורלי¨ בית חדש¨ 

בלעדיבפדיה

 ¨≤≤∞Ø∏∞∞ ¨בהרחבה
חדשה¨ גימור 

גבוה¨ נוף מרהיב¨ 
≥ מפלסים הכנה 

לבריכה°

בלעדיבכפר שמואל

מחלקת המושביםאנגלו≠סכסון
איך אומרים בשתי מילים קניתי את בית חלומותיי?

∞∞±≥Ø∞¥≥ בית מושקע 
´ ∞∏ מטר מרפסת 
אפשרות לבניית 

בית נוסף 
פוטנציאל אדיר°°°

 בית מושקע 

בלעדיבכרמי יוסף

 µ  ¨≤∞∞Ø∏≥∞ ¨בהרחבה
חד‘´יחידת דיור מניבה¨ 

חימום גז¨ 
גינה מטופחת´ 
 Æמרפסות¨ חניה
אסור להחמיץ°

חד‘´יחידת דיור מניבה¨ 

בלעדיבפתחיה

±∞∞¨∞∞∞¨∞∞∞₪
סה“כ מכירות שנת ∞±∞≥ במושבים באזור

זיוה מחבש≠ברוך
יועצת הנדל“ן שלך°°°

· בעלת B.A במינהל עסקים
· µ± שנה נסיון בשירות במכירות בחברות מובילות במשק

· בעלת רישיון תיווך מטעם משרד המשפטים

אשמח להגיע אליכם לפגישת ייעוץ לא מחייבת
זיוה מחבש≠ברוך ≠ מנהלת מחלקת המושבים

ziva-m@anglo.org.il
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להשכרה בבית עריף
נכס חדש¨ ≥ חד‘¨ מרוהטת¨ כולל כל ההוצאות 

הנלוות¨ למעט חשמל ∞∞µ¨≤ שקל

דרושים גגות להשכרהØמכירה
לפעילות אנרגיה סולארית
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במגשימים
∞¥∂Ø∞≥≥¨ נכס שמור בהרחבה¨ למביני עניין
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