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ערוכים לשנת הלימודים
המועצה הקימה שני גני ילדים חדשים: בשעלבים ובנצר סירני. 

החינוך.  מבני  בתחום  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים  נבנו  הגנים 
לפעילות  גדול  חלל  כוללים  והם  מ"ר,   128 מהם  אחד  כל  גודל 
מצופה  המבנה  מטבח.  ופינת  ילדים  לגני  תקני  ממ"ד  יומיומית, 
גן  ולכל  אקוסטיות  ותקרות  מזגנים  בו  ומותקנים  חיצונית  באבן 
הילדים.  עבור  בטיחותיים  שעשועים  מתקני  ובה  גדולה  חצר 
הגנים החדשים, צויידו ואובזרו בריהוט ומשחקים פדגוגים והם 

יפעלו כבר במהלך שנת הלימודים הקרובה.  

המועצה ביצעה שיפוצים במוסדות החינוך
במוסדות  והתאמה  שיפוץ  עבודות  בוצעו  הקיץ  חופשת  במהלך 
החינוך. בגני הילדים בוצעו שיפוץ וצביעת גנים ומתקני משחקים, 
הוחלפו גופי תאורה לתאורת לד חסכונית ובוצעו עבודת להנגשת 
הספר,  בבתי  בכיתות  תחזוקה  עבודות  בוצעו  במקביל  הגנים. 
בהתאם לבדיקת ובחינת צרכים שנערכה בכל בתי הספר במועצה. 
כמו כן, לאחר התייעצות עם אגרונום שזיהה עצים המהווים בעיה 
בטיחותית בבית ספר שדות איילון, נעקרו שמונה עצים ונשתלו 
יותקן  עתידים  ספר  בבית  לכך,  בנוסף  חדשים.  עצים  שמונה 
על  תלמידים  תלונות  בעקבות  השנייה,  בקומה  במבואה  מזגן 

טמפרטורות גבוהות בשל הגג השקוף הקיים במקום.

הסדרי בטיחות בנוף איילון
 המועצה ביצעה פרוייקט נוסף להסדרת בטיחות בסמוך למוסדות 
חינוך בכדי להבטיח את שלום התלמידים המגיעים לבתי הספר 
בטוחה  גישה  המסיעים  להורים  לאפשר  מנת  ועל  הילדים  וגני 
הילדים  וגני  החינוך  לקריית  בסמוך  מבוצע  זו  במסגרת  ונוחה. 
והרחבת המדרכות הכולל  בנוף איילון פרוייקט לשיקום הכביש 
גם התקנת אמצעי בטיחות והנגשה. פרוייקט זה נעשה בשיתוף 

עם ועד נוף איילון. הפרוייקט, שבוצע בחלקו בשעות הלילה על 
מנת שלא לפגוע באיכות חיי התושבים, נמצא לקראת סיום.

צביעת כבישים ביישובים
בכל  כבישים  צביעת  מבצע  של  בעיצומו  נמצאת  המועצה 

היישובים, ובכלל זה מחוץ למוסדות חינוך.

שביל אופנים לאורך כביש 424 
נסלל  כבר  איילון  למשמר  חשמונאי  בית  בין  האופניים  מסלול 
ותושבי  במקום  העבודות  יושלמו  ובקרוב  באספלט  וכוסה 
זהו שלב  נוסף.  אופניים  ייהנו משביל  ורוכבים מהאזור  המועצה 
נוסף ביישום תוכנית האב לפיתוח בר קיימא במועצה, במסגרתה 
בסמיכות  ק"מ  כ-30  באורך  שבילים  כשנתיים  בתוך  יוכשרו 
ישראל  נתיבי  בשיתוף  נעשה  התוואי  תכנון  ובשטח.  לכבישים 
ומשרד התחבורה, השותפים בתקצוב הפרוייקט, תוך בחינת צרכי 

תושבי המועצה וכלל הנוסעים בכביש.

שידרוג מתקני משחקים בכפר בילו
סינטטי  דשא  והתקנת  גשרון  להקמת  פרוייקט  מבוצע  ביישוב   
בטיחות  למען  וזאת  משחקים,  מתקני  מתחמי  בשני  בטיחותי 
הילדים המשחקים במקום. בנוסף, החלו עבודות להכנת תשתית 
למגרש כדורעף חופים, כחלק מיישום מדיניות המועצה להקמת 

ושידרוג מגרשי ספורט לקהילה.

צריכת חשמל חסכונית בבית עוזיאל
אשר  לד,  לתאורת  תאורת  פנסי   100 להחלפת  פרוייקט  מבוצע 
השוטפת  החשמל  בצריכת  אחוזים  כ-70  של  חיסכון  מעניקה 

וחיסכון ניכר בעלויות האחזקה.

המועצה יוזמת, מתכננת ומבצעת פרוייקטים רבים בנושאי הבינוי והתשתיות במכלול התחומים שבאחריותה. 
במקביל לעשייה הרבה ביישובים נערכה המועצה לשנת הלימודים והקימה, שיפצה ושידרגה מוסדות חינוך

התנופה נמשכת - הקמת 
ושידרוג מבנים ותשתיות

קו פתוח לתושבים

פנייה למוקד 24/7

קב”ט המועצה - אליק כהן מגורי: 052-2891362
היועצת המועצה לתחום האזרחים הוותיקים 

ומנהלת מח’ רווחה - אביגיל אנגלמן: 08-9274067

מקווי בזק ביישובי המועצה - 106
מכל טלפון )נייד/קווי( - 08-9274001

בחיוג מקוצר - *לגזר / 5367*

עורכת וכתבת: רותי כהן
טלפון: 052-3750050

rutcohen@yechiam.org.il :אי-מייל
חברי המערכת: גלית דהן, יוליה לב, מרסל עמירה, יותם 

אשל, דניאל בראון, חיים כהן, אריאל הילדסהיימר, רותם 
אלקובי, אביגיל אנגלמן, שרלי שוורץ

מנהלת פרסום: מיכל דוקטורי טל. 050-5456074
darya1@bezeqint.net :אי-מייל

צלם המערכת: רונן חורש
גרפיקה: שחרית עיצובים

דפוס: ידיעות תקשורת
מו"ל: המועצה האזורית גזר

טל: 08-9274020 פקס: 08-9274022

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

משולחן הנהלת המועצה משולחן הנהלת המועצה         משולחן הנהלת המועצה    משולחן הנהלת המועצה      

www.gezer-region.muni.il

ולהירשם לניוזלטר
בניוזלטר מתפרסמים עידכונים, ידיעות ואירועים, 

הנוגעים לפעילות המועצה. 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המועצה

חפשו אותנו בפייסבוק
מועצה אזורית גזר

עשו לנו             

שירותים לתושב/ת

להורדת האפליקציה 
סרקו את הברקוד

אפליקציה 
לתושב/ת

י ו נ ותשתיותבי
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רג"מ. ראשי  התקדמות משמעותית בקידום פארק התעסוקה 
)רשות  רמ"י  עם  בשיתוף  סיכמו  השותפות  הרשויות  שלושת 
לכך  במקביל  משותפת.  מינהלת  הקמת  על  ישראל(,  מקרקעי 
סוכם על העברת תקציב ראשוני מרמ"י למינהלת לצורך שכירת 

ִמתכננים חיצוניים ומנהל פרויקט לתכנון מפורט של אזור התע
ההתקדמות  הפארק.  של  לביצוע  למכרז  יציאה  לקראת  סוקה, 
המשמעותית נובעת בין השאר מנכונותו של ראש עיריית רמלה 

הרשויות השות ראשי  עם  בשיתוף  התוכנית  את  לקדם  ִהחדש 
פות, וזאת בניגוד לעבר. 

פארק התעסוקה החדש צפוי לקום בקצהו המזרחי של תחום 
השיפוט של המועצה האזורית גזר, במשולש הגבולות עם רמלה 

וחבל מודיעין, בואך מחלף נשרים. 

בפארק  מדובר  לחברות.  אופטימליים  הינם  בפארק  התנאים 
הפארק  מעולה.  נגישות  בעל  הארץ,  במרכז  מודרני  תעשיות 
לתוואי  ומצפון   40 לכביש  ממזרח   ,6 לכביש  ממערב  ממוקם 
כביש 431, בסמוך לכביש ירושלים-תל אביב ובמרחק של 7 ק"מ 

ִמנתב"ג. במרכזו של הפארק אף צפויה לקום תחנת רכבת לשי
פור הנגישות.            

אינטנסיבית  עבודה  של  תוצאה  שהינה  גדולה,  בשורה  זוהי 
ובנייה. בפארק התעשיות  והוועדה לתכנון  של הנהלת המועצה 
הכנסה  הפארק  יספק  כן  כמו  איש.  כ-30,000  לעבוד  צפויים 

ִגבוהה מארנונה לרשויות, אשר תאפשר למועצה להמשיך ולה
ליהנות מאיכות חיים  יוסיפו  ולהבטיח שתושבי המועצה  שקיע 

וחינוך ברמה הגבוהה ביותר.

הוקמה מינהלת ואושר תקציב לתכנון רג"מ )רמלה, גזר, מודיעין(

פארק תעסוקה חדש

תורהגזרי בס”ד

הרב אהרון מרצבך - שעלבים

ָמה ְבַאּפֹו -  ר ְנׁשָ ל ֲאׁשֶ ְוֹיאַמר ּכָ
ָרֵאל ֶמֶלְך ה' ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

יד  זו  לומר  ידע  שכבר  קטן  בילד  שהיה,  מעשה 
ואמר  שלו  לאמא  בא  אחד  יום  שמאל.  יד  וזו  ימין 
בשמחה - אני יודע גם איזו היא רגל ימין ואיזו היא 
רגל שמאל. ואת יודעת, אמא, הוסיף בהפתעה, כמי 
שמגלה תגלית מרעישה - שמתי לב שיד ימין ורגל 

ימין הם באותו צד!
את הסיפור האמיתי הזה )שסיפרה לי אמא אחת, 
על בנה, שזה מדהים להתבונן כיצד הוא רוכש וקולט 
הדברים  את  ומסדר  ומחבר  פרט,  ועוד  פרט  עוד 

במוחו(, אנחנו שומעים מתוך מבט של מבוגרים.
לקראת הימים הנוראים, חשבתי לעצמי, שישנם 
נושאים רבים, שבהם אנחנו נמצאים באותה עמדה 
של הילד הקטן, שלוקח לו זמן להפנים עוד ידיעה 
ועוד ידיעה, והדברים לאט לאט מתחברים לתמונה 

כוללת, ביחס למיקום שלנו בעולמו של הקב"ה.
בקשה  מבקשים  אנו  הנוראים  הימים  בתפילת 

אוניברסלית, כלל עולמית:
ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ַעל  ְמֹלְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו 

ְכבֹוֶדָך ... ִבּ
ה ְפַעְלּתֹו  י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ְוֵיַדע ּכָ

ה ְיַצְרּתֹו  י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ְוָיִבין ּכָ
ָמה ְבַאּפֹו:  ר ְנׁשָ ל ֲאׁשֶ ְוֹיאַמר ּכָ

ָלה  ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותֹו ּבַ ה' ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ְוַטֵהר   ... תֹוָרֶתָך  ְבּ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ נּו  ׁשֵ ַקּדְ

ֱאֶמת נּו ְלָעְבְדָך ֶבּ ִלּבֵ
כדאי לשים לב:

ול'ְיצּור' אנו מבקשים רק שידעו  עּול',  ל'ּפָ ביחס 
ויבינו מי פעל ויצר אותם, לא מעבר לכך.

ָמה ְבַאּפֹו' הציפייה  ר ְנׁשָ ל ֲאׁשֶ לעומתם, ביחס ל'ּכָ
אלא  עצמו,  לבין  בינו  רק  לא  יותר,  הרבה  גבוהה 
ֶמֶלְך,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ה'   - ועולם  עם  קבל  'הכרזה' 

ָלה. ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכּותֹו ּבַ
ביחס  להוכחה  זקוק  לא  ונשמה,  גוף  לו  שיש  מי 
את  רגע  בכל  חווה  הוא  הרי  עצמו,  של  לבריאה 
וה'רוחני'.  ה'גשמי'  חיבור  של  המופלאה  המציאות 
הוא איננו יודע להסביר כיצד זה פועל, אבל זה ברור 
אותו  שמפעיל  אלוקי  נשמתי  משהו  כאן  שיש  לו 

בתמידות.
כמעט  ובסיסית,  פשוטה  כך  כל  ידיעה  בעצם  זו 

כמו יד ימין ויד שמאל שגילה הילד הקטן.
אנו מבקשים שכל מי שחווה את תחושת החיים 
הפשוטה הזו, יקח אותה כדוגמה וכמודל למציאות 
שלנו:  )במילים  העולמית  המערכת  כל  של  הקיום 
יעשה מעין 'העתק הדבק'( - בדיוק באותו עיקרון 
בנוי כל העולם, שיש לו נשמה, שיש לו מלך המושל 

בכל.
'נפל האסימון' שכל אלה  כמו שאצל הילד הקטן 
ממלכות  נובע  הכל  כך  צד...  באותו  הם  שבימין 

הקב"ה, נשמת העולם כולו.
ִמִ ְבּ נּו  ׁשֵ ַקּדְ  - נוספת  קומה  מבקש  ישראל  "עם 

ְלָעְבְדָך  נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר   ... תֹוָרֶתָך  ְבּ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ְצֹוֶתיָך 
ֱאֶמת". ֶבּ

שהמחוייבות המלאה הנובעת מן הידיעה הפשוטה 
הזו תחלחל בנו באופן כזה שנתמלא ממנה בקדושה 

ובטהרה, שתיהפך להיות טבע החיים שלנו.

שנה טובה שמחה ובריאה
כתיבה וחתימה טובה

לנו ולכל בית ישראל באשר הם
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לתושבי ובאי המועצה שלום,

בין התאריכים 23.09.18, י"ד בתשרי תשע"ט ועד 01.10.18, כ"ב בתשרי תשע"ט 
)כולל(, יהיו משרדי המועצה סגורים ולא תתקיים קבלת קהל, לרגל חג סוכות.

נשוב לעבודה כרגיל ביום ג', 02.10.18, כ"ג בתשרי תשע"ט.
במקרה חירום ניתן להתקשר למוקד המועצה בטלפון שמספרו: 08-9274001 

או בחיוג מקוצר 5367* )"כוכבית לגזר"(.
מועדים לשמחה!

כחמש מאות מתושבי המועצה נהנו מהופעתו של רמי קלנישטיין שהתקיימה בבית חשמונאי, בהפקת 
המועצה, במסגרת בימות פיס, פרוייקט המנגיש אירועי תרבות לתושבים בכל הארץ במחיר שווה לכל 

כיס.
במהלך ההופעה שר קלינשטיין ממיטב שיריו לאורך הקריירה העשירה והמוצלחת. ארצנו הקטנטונת, 

תפוחים ותמרים, אש על הפנים, על הגשר הישן ועוד רבים וטובים.
הקהל התמוגג ונהנה מהופעה משובחת והצטרף לקלניישטיין בשירה אשר ריגשה אף את הזמר עצמו, 

שהודה לקהל המפרגן.

רמי קליינשטיין שילהב את תושבי המועצה בהופעה מדהימה

שרים עם רמי קליינשטיין

≤∞±∏ מסע אופניים 
לזיכרו של

יפתח ברזילי ז“ל 

לפרטים והרשמה: שמעון - 052-4368555, שלמה - 054-4337989

סתריה
על גלגלים

מסע האופניים המסורתי "סתריה על גלגלים" יתקיים השנה בחול 
המועד סוכות, ביום שלישי, ט״ז בתשרי תשע"ט, 25.9.18 בשעה 16:30

התכנסות בגן יפתח בסתריה בשעה 16:00.

המסע בשיתוף ובחסות המטה לבטיחות בדרכים במועצה
והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 

תושבי המועצה מוזמנים להשתתף באירוע. 

בתוכנית: 
• רכיבה על אופניים בשדות סתריה נען והאזור • הפעלות בנושא 

בטיחות בדרכים • טקס לזכרו של יפתח • כיבוד קל • הגרלת אופנים

כל משתתף שנרשם יקבל חולצה
תיקון טעות

בכתבה "הצעירים זורקים חזק, המבוגרים זורקים מדוייק", שהתפרסמה בגליון הקודם )עמ' 9(, נפלה 
טעות ולהלן תיקונה:

כפי  האגודה  ועד  ולא  מאיר  רמות  מקומי  וועד  הינו מתקציב  במועדון הפטנק  הכיבוד  המימון של 
שמוזכר בכתבה.

קבלת קהל לעניין הבחירות 
לצורך  קהל  קבלת  תתקיים  האזוריות,  במועצות  המוניציפליות  לבחירות  הזמנים  ללוח  בהתאם 
הגשת רשימות מועמדים לבחירות לוועדים מקומיים, נציגים למליאה והצעות למועמדות לראשות 

המועצה.
קבלת קהל לעניין הבחירות בלבד

 תתקיים במשרדי מחלקת תחבורה, במבנה המועצה בימים ובשעות כדלהלן:
ביום רביעי, 26.09.18, י"ז בתשרי תשע"ט, בין השעות: 09:00-11:00
ביום חמישי 27.9.18, י"ח בתשרי תשע"ט, בין השעות: 15:00-21:00

הודעה מפורטת בנושא הגשת רשימות מועמדים תתפרסם בתאריך 13.9.18



ב'  בימים  כיתה אחת מתקיימת בתיכון איתן פעמיים בשבוע 
ו-ד' בשעות הבוקר והכיתה השניה באולפנא בשעלבים ביום ד' 

בבוקר. 
כאמור, לאור הצלחת הפרוייקט, פנו אזרחים וותיקים נוספים 
בבקשה להירשם לכיתה בתיכון איתן ובעקבות כך הוגשה פנייה 
לגבש  מנת  על  התיכון  הנהלת  ולצוות  חברתי  לשוויון  למשרד 

פתרון שיענה על צרכי התושבים.
בתיכון  הכיתה  את  להרחיב  ניתן  כי  נמצא  השמחה  למרבה 

מדובר בגוף מייצג של ילדי המועצה, הכולל נציגות של תלמידים מכל בתי הספר היסודיים, בשכבות ד'-ה'-ו'. מטרת הפרלמנט 
היא הקמה וגיבוש של קבוצת תלמידים בעלי כושר מנהיגות ויכולת להשפיע על בני גילם למעורבות ועשייה חברתית-ערכית. 

נציגי הפרלמנט הינם חברים משמעותיים בחברה ובקהילה המייצגים את הנהגות התלמידים בבתי הספר שלהם.
ליוזמה  ויצטרפו  שיצמחו  זרעים   - היסודי  בגילאי  כבר  המנהיגות  זרעי  את  לזרוע  רצון  מתוך  יקום  בגזר  הילדים  פרלמנט 
החינוכית של בית הספר למנהיגות כנפיים וכלל העשייה בחממה החינוכית של גזר. בנוסף יחזק הפרלמנט את הקשר בין קהילות 

בתי הספר וייצור שיח ערכי משותף.
והמחויבות  כישורי המנהיגות, לחזק את השייכות  התוכנית מאפשרת לחבריה להתנסות בתהליכים דמוקרטיים, לחזק את 
לבתי הספר, ליישובים, למועצה האזורית ולמדינה, לקחת חלק בקידום מיזמים, להוביל פרוייקטים חברתיים, לבנות יוזמות 

ולפעול למען יישומן.
זמן. חברי  לאורך  מנהיגות  ולהתמיד בתפקידי  לעצמו  ולהנהיג מהמקום הטבעי שלו, להתחבר  יוכל להשפיע  כמנהיג  הילד 

לייצר  ילמדו  מיטיבה,  להנהגה  כלים  יקבלו  הפרלמנט 
שיתופי פעולה ויעצימו את החיבור שלהם לחברת הילדים.

חברתיים-ערכיים,  בנושאים  דיונים  יתנהלו  בפרלמנט 
התלמידים,  של  האישי  לקול  מקום  יהיה  במהלכם  אשר 
הילדים  לקהילת  הנוגעות  חשובות  החלטות  על  והשפעה 
חברי  ואמיתי.  פתוח  דיאלוג  בסיס  על  המועצה,  ברחבי 
הרצונות  את  לביטוי  ולהביא  ביטוי  לתת  יוכלו  הפרלמנט 
מתורבת,  שיח  רב  ניהול  ידי  על  הילדים,  של  האותנטיים 

תוך שיתוף פעולה עם גורמים בוגרים במועצה.
התוכנית הינה שיתוף בין אגף החינוך במועצה לבין משרד 
מ"מ,  יסודי,  חברתי-ערכי  חינוך  הכולל,  הפיקוח  החינוך, 

ממ"ד ומינהל חברה ונוער.

איתן וכל התושבים שנרשמו לכיתה יוכלו להשתתף בפעילותה 
המבורכת.

נוס ותיקים  ונרשמו  מתרחבת  באולפנא  הוותיקים  כיתת  ִגם 
פים מהישובים הסמוכים, כגון בית חשמונאי כפר בן נון ומשמר 

אילון.
תוכנית  תקדים.  חסרת  הצלחה  מהווה  המתרחבת  ההרשמה 
יפה זו מביאה לידי ביטוי את פעילות המועצה בהעשרת פעילות 

פנאי איכותי ומשמעותי לתושבים בגיל השלישי.

כיתות הוותיקים במועצה האזורית גזר ימשיכו את פעילותן גם בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. השנה 
לאור ההצלחה, יורחבו הכיתות לרווחת תושבי המועצה

יוזמה חדשה החלה בבתי הספר היסודיים, על פיה ילדי המועצה יקימו פרלמנט, בו ידונו על 
נושאים שונים ומהותיים לחיי כולנו

הרחבת כיתות התושבים הוותיקים במועצה

תכירו את פרלמנט ילדי גזר

צייצו חופשי
שנים,  מספר  כבר  פועל  המועצה  של  כשהאתר  עכשיו, 
האפליקציה כבר נמצאת אצלכם בטלפון, הפייסבוק שאליו 
אתם מחוברים והאינסטגרם שלשירותכם, המועצה שמחה 
להשיק את הטוויטר החדש שלה, כל החדשות הכי חמות, 

אצלכם בטלפון הנייד.
גזר  אזורית  מועצה  חפשו   - מאוד  פשוט  נכנסים?  איך 

באפליקציית הטוויטר ותתחילו לצייץ.

משולחן הנהלת המועצה משולחן הנהלת המועצה         משולחן הנהלת המועצה    משולחן הנהלת המועצה      
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המועצה הקימה בסיס 
הפעלה חדש בנוף איילון - 

שעלבים
בסיס הפעלה הינו מעין תחנת משטרה קטנה המבוססת 
על כוחות מתנדבים. הבסיס בנוף איילון -שעלבים נפתח 
הבסיסים  של  ההצלחה  לאור  המועצה  הנהלת  לבקשת 
מהם  אחד  בכל  אשר  ובבילו,  חשמונאי  בבית  הקיימים 
בסיסית  הכשרה  עברו  אשר  תושבים,  כ-120  מתנדבים 
ומסיירים ודואגים לביטחון האישי באזור מגוריהם. קב"ט 
מתקיים  אלה  בימים  כי  ציין  כהן,  מגורי  אליק  המועצה, 
מפקד.  גיוס  וכן  לבסיס  והתאמתו  מבנה  לאיתור  הליך 
לאחר מכן יתקיים הליך גיוס והכשרת מתנדבים במטרה 
להגביר  ובכך  הבסיס  הוקם  שלשמה  המטרה  את  לממש 
את הביטחון האישי של התושבים גם באזור זה. יש לציין 
השונים,  הביטחון  בתחומי  מתנדבים  כ-300  שבמועצה 
סער,  יחידת  כוננות,  כיתת  יישוביים,  צח"י  צוותי  בהם 
יחידת התנדבות בכיבוי אש ועוד. שעור ההתנדבות הגבוה 
מעיד על המעורבות הברוכה של התושבים בקהילה בכל 

התחומים ובכלל זה גם במחלקת הביטחון.

מקלים על בעלי העסקים 

הוועדה המיוחדת למתן רישיון 
עסק התכנסה לראשונה

לאחרונה התקיים כינוס ראשון של הוועדה ליישום הנוהל 
והוועדה  המועצה  עבודת  את  המסדיר  התקדימי,  הרשותי 
המקומית לתכנון ובניה, בנוגע למתן רישיון עסק בנסיבות 
והבנייה.  התכנון  בדיני  עומדים  שאינם  בעסקים  מיוחדות, 
הוועדה שהינה מהראשונות בישראל, הוקמה ביוזמת הנהלת 
המועצה, מנהלת מחלקת רישוי עסקים, ובהתאם להנחיות 
של  המשפטי  היועץ  ובפיקוח  לממשלה  המשפטי  היועץ 

המועצה. 
מתוך ראיית טובת בעלי העסקים המקומיים, ומתוך רצון 
הנחיות  על  המתבסס  זה,  נוהל  גיבשה  עניינם,  את  לקדם 

היועץ המשפטי לממשלה )מסי 8.1151(. 
על פי הנוהל, בעלי העסקים העומדים בקריטריונים הנד

ביועצים  מלווה  מקצועית,  ועדה  שסופו  הליך  יחלו  רשים 
משפטיים, אשר תוכל לאשר מתן היתר זמני או קבוע ולא

פשר לבעל העסק להמשיך הליך הוצאת רישיון. 
למועצה  הנדון,  בנושא  וכמצפן  כמגדלור  משמש  הנוהל 
אזורית גזר וודאי גם לרשויות נוספות. בישיבתה הראשונה 
זמני למספר עסקים, עד  אישרה הוועדה מתן רישיון עסק 
להשלמת ההליכים לקבלת ההיתר הקבוע. האישורים ניתנו 

על פי אישור של היועץ המשפטי. 
פירוט הנוהל, הקריטריונים הנדרשים למתן רישיון ודרכי 
הגשת הבקשה במקרים מעין אלה, מפורטים באתר המועצה 

 http://bit.ly/2IivIYu -
באחריות בעל העסק לבקש כי בקשתו למתן רישיון עסק 

תועבר לדיון בפני הוועדה המקצועית.

פעילות הפרלמנט
במסגרת המפגשים, תתקיים פעילות במליאה ובחלוקה לקבוצות 

עבודה. 
במהלך המפגשים תיבחר על ידי הילדים יוזמה רשותית משותפת.
70 שנה למדיי "היוזמה תקודם ותצא לפועל בחיבור לנושא השנתי 

נה".
ייתקיים קשר רציף והמשכיות לפעילות נציגי הפרלמנט עם הנה
יגות התלמידים בבתי הספר מתוך שיתוף פעולה של מובילת הפר

למנט, המנהלות והרכזות החברתיות בבתי הספר.
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לידיעתכם:
• פסולת מוצקה - ריהוט ישן, מקררים, מכונת כביסה, ספות מיטות וכו'.
• פסולת בנייה, פסולת עסקים וצמיגים - לא יאספו במסגרת האיסופים 

במושבים.
• קרטונים יוכנסו למתקני מיחזור הקרטונים.

• בקבוקים יוכנסו למתקן מיחזור הבקבוקים. 
חשוב להדגיש:

- ערבוב בין פסולת גושית לבין ערמות הגזם מקשה על האיסוף.
- הוצאת גזם ופסולת גושית תעשה יום לפני מועד האיסוף.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מחלקת תברואה בטל 08-9274031.

בברכה,
 צוות מחלקת תברואה

מוניציפאליים
שירותים

לוח איסוף גזם נקי 2018 

יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

כרמי יוסףמצליחגני הדר בית חשמונאי פתחיהכפר שמואל 

ישרש רמות מאיר שעלבים פדיה כפר בן-נון 

נען יציץנוף איילון בית עוזיאל משמר איילון

נצר סירני כפר ביל”וסתריה יד- רמבם עזריה 

גני יוחנןחולדה משמר דוד ק. גזר 

איסוף אשפה ביתית 2018 
ימים ג', ו'ימים ב', ה'ימים א', ד'

כפר שמואל ישרש יד רמב"ם

משמר איילוןסתריהמשמר דוד

כפר בן נוןפדיהמצליח

שעלביםפתחיהנען

נוף איילוןכרמי יוסףנצר סרני

בית חשמונאיגני הדריציץ

בית עוזיאלגזררמות מאיר

עזריהכפר ביל"ו

גני יוחנן

חולדה

איסוף גזם חגי תשרי - ספטמבר 2018 
איסוף לשבוע ראש השנה

יום ראשון
09/09/18

יום שני
10/09/18

יום שלישי
11/09/18

יום רביעי
12/09/18

יום חמישי
13/09/18

יום שישי
14/09/18

כפר שמואל 
כפר בן נון

משמר איילון
עזריה
ק. גזר

בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד

ראש השנהראש השנה

גני הדר
רמות מאיר

יציץ
בית חשמונאי 

שעלבים 
נוף איילון 

סתריה
חולדה

כפר בילו

מצליח
ישרש
נען

נצר סרני
גני יוחנן
פתחיה
פדיה

כרמי יוסף

איסוף גזם חגי תשרי - ספטמבר 2018 
איסוף לשבוע יום כיפור

יום ראשון
16/09/18

יום שני
17/09/18

יום שלישי
18/09/18

יום רביעי
19/09/18

יום חמישי
20/09/18

יום שישי
21/09/18

כפר שמואל 
כפר בן נון

משמר איילון
עזריה
ק. גזר

פתחיה
פדיה

בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד

מצליח

בית חשמונאי 
שעלבים

נוף איילון 
סתריה
חולדה

יום כיפור

ישרש
נען

נצר סרני
גני יוחנן
גני הדר

רמות מאיר
יציץ

כפר בילו

כרמי יוסף

יש לשים לב שבשאר הימים שאינם מוזכרים בטבלה זו אין שינוי והפינוי 
בהם מתנהל כרגיל!

 וטרינריה - חיסונים נגד כלבת
ספטמבר-אוקטובר 2018

מיקוםשעותתאריך חיסוןשם היישוב

ליד המזכירות07.09.201808:00-08:40רמות מאיר

ליד המזכירות07.09.201808:45-09:00גני הדר

מגרש חניה 14.09.201808:00-08:30סתריה
ליד המכולת

ליד המכולת05.10.201808:00-08:30כפר שמואל

ליד המזכירות12.10.201808:00-08:30משמר דוד

ליד מגדל המים19.10.201808:00-08:30כרמי יוסף

ליד הצרכניה19.10.201808:45-09:00בית עוזיאל

ליד הצרכניה26.10.201808:00-08:30מצליח

איסוף פסולת גושית ספטמבר 2018 
יום ראשון
02/09/18

יום שני
03/09/18

יום שלישי
04/09/18

יום רביעי
05/09/18

יום חמישי
06/09/18

יום שישי
07/09/18

כפר בן נון
משמר איילון

פתחיה
פדיה

בית עוזיאל

עזריה
כרמי יוסףבית חשמונאי

יום ראשון
09/09/18

יום שני
10/09/18

יום שלישי
11/09/18

יום רביעי
12/09/18

יום חמישי
13/09/18

יום שישי
14/09/18

ערב ראש 
נעןראש השנהראש השנההשנה

ישרש
חולדה

משמר דוד
יום ראשון
16/09/18

יום שני
17/09/18

יום שלישי
18/09/18

יום רביעי
19/09/18

יום חמישי
20/09/18

יום שישי
21/09/18

גזר
כפר שמואל

כפר ביל"ו
נצר סרני
יד רמב״ם

ערב 
נוף איילוןיום כיפוריום כיפור

שעלבים

יום ראשון
23/09/18

יום שני
24/09/18

יום שלישי
25/09/18

יום רביעי
26/09/18

יום חמישי
27/09/18

יום שישי
28/09/18

סוכותערב סוכות
סתריה
גני הדר

רמות מאיר
יציץמצליח

גני יוחנן

איסוף פסולת גושית אוקטובר 2018 
יום ראשון
07/10/18

יום שני
08/10/18

יום שלישי
09/10/18

יום רביעי
10/10/18

יום חמישי
11/10/18

יום שישי
12/10/18

כפר בן נון
משמר איילון

משמר דוד
חולדה

עזריה
גזר

פתחיה
בית חשמונאיפדיה

יום ראשון
14/10/18

יום שני
15/10/18

יום שלישי
16/10/18

יום רביעי
17/10/18

יום חמישי
18/10/18

יום שישי
19/10/18

גני הדרבית עוזיאלמצליחכרמי יוסף
יד רמב״םרמות מאיר

יום ראשון
21/10/18

יום שני
22/10/18

יום שלישי
23/10/18

יום רביעי
24/10/18

יום חמישי
25/10/18

יום שישי
26/10/18

יציץכפר שמואל
ישרשכפר ביל"ונצר סרנינען

יום ראשון
28/10/18

יום שני
29/10/18

יום שלישי
30/10/18

יום רביעי
31/10/18

נוף איילוןגני יוחנןשעלביםסתריה

איסוף גזם ספטמבר-אוקטובר 2018 
איסוף לשבוע סוכות/שמחת תורה

יום ראשון
23/09/18
30/09/18

יום שני
24/09/18
01/10/18

יום שלישי
25/09/18
02/10/18

יום רביעי
26/09/18
03/10/18

יום חמישי
27/09/18
04/10/18

יום שישי
28/09/18
05/10/18

כפר שמואל 
כפר בן נון

משמר איילון
עזריה
ק. גזר

שעלבים
נוף איילון

סוכות/
שמחת 

תורה

פתחיה
פדיה

בית עוזיאל
יד רמב"ם
משמר דוד

בית חשמונאי 
סתריה 
חולדה

גני הדר
רמות מאיר

יציץ
כפר ביל״ו

מצליח
ישרש
נען

נצר סרני
גני יוחנן

כרמי יוסף

איסוף אשפה ביתית חגי תשרי 2018 
לקראת חגי תשרי בוצעו שינויים בלוח האיסוף. 

יש לשים לב שבשאר הימים שאינם מוזכרים בטבלה זו אין שינוי והפינוי בהם מתנהל 
כרגיל !

פירוט השינויים בפינוי האשפה הביתית בראש השנה:
לילה שבין מוצ”ש 

ליום ראשון 
ויום ראשון

ערב ראש השנה
09.09.18

שני
10.09.18

שלישי
11.09.18

לילה שבין יום 
שלישי ליום 

רביעי
ויום רביעי
12.09.18

לילה שבין יום 
רביעי ליום 

חמישי
ויום חמישי
13.09.18

יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

ראש השנהראש השנה

כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל
יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה

ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

פירוט השינויים בפינוי האשפה הביתית בכיפור:

יום שני
17.09.18

לילה שבין 
יום שני ליום 

שלישי
ויום שלישי
ערב כיפור
18.09.18

יום רביעי 
19.09.18 

לילה שבין יום 
רביעי ליום 

חמישי
ויום חמישי
20.09.18

יום שישי
21.09.18

ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל
יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה

יום כיפור

יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל

פירוט השינויים בפינוי האשפה הביתית בחג סוכות:
לילה שבין מוצ”ש ליום 

ראשון
ויום ראשון
ערב סוכות
23.09.18

יום שני
24.09.18

לילה שבין יום שני 
ליום שלישי
ויום שלישי
25.09.18

יום רביעי
26.09.18

יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

חג סוכות

ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה
כפר שמואל
משמר איילון

כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון

בית חשמונאי
בית עוזיאל

יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה

פירוט השינויים בפינוי האשפה הביתית בשמחת תורה:
לילה שבין מוצ”ש ליום ראשון
יום שני 1.10.18ויום ראשון  ערב חג 30.09.18

יד רמב”ם
משמר דוד

מצליח
נען

נצר סרני
יציץ

רמות מאיר
כפר ביל”ו
גני יוחנן
חולדה
ישרש
סתריה
פדיה

פתחיה
כרמי יוסף

גני הדר
גזר

עזריה

שמחת תורה



פעם מבקשת סיגל לציין בראשית דבריה כי מערכת 
כשלב  מחוזי  חינוך  בפרס  זכתה  במועצה  החינוך 

מקדים לפני הפרס הארצי. 
"ההוקרה למערכת החינוך שלנו ניתנה על ידי ועדת פרס החי

נוך המחוזי במשרד החינוך על עשייה חינוכית רבת שנים, על כך 
שהנהלת המועצה מובילה מפתחת ומקדמת את החינוך במועצה, 
מקצועיות  על  וההורים,  התלמידים  של  קהילתית   מעורבות  על 

ואיכות אנשי חינוך, ועל יזמות ופריצת דרך".

כיצד את מסכמת את שנת הלימודים הקודמת?
החינוך  מערכת  אתגרי  בהגדרת  התאפיינה  הקודמת  "השנה 
לשנים הבאות, בתהליך משתף של אנשי חינוך, תלמידים והורים. 

האתגרים שהוצבו הם יזמות ויצירתיות וכן הקשבה ושיתוף. אתג
רים אלה תורגמו לתוכניות עבודה בית ספריות, להדרכה צמודה 

של גופי ייעוץ ופדגוגיה בבתי הספר ולבניית מסגרות עבודה מוע
צתיות ובית ספריות כדי לקדם אתגרים אלה.

העשייה החינוכית במועצה בכל שנה היא עצומה: בגני הילדים, 
מגוונים  החינוך  תהליכי  רב,  הוא  התוכניות  היקף  הספר.  בבתי 
כך.  על  מעידים  הרבים שקיבלנו  והפרסים  התוצאות,  גם  וכמובן 

ולראייה, רק לאחרונה התבשרנו כי שני בתי ספר תיכוניים במוע
צה, תיכון הרצוג ואולפנת שעלבים, נמצאים ברשימת בתי הספר 

המצטיינים ברמה הארצית בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלי
מודיים".

באים  הם  איך  פעמים,  הרבה  והשיתוף  היזמות  את  מדגישה  את 
לידי ביטוי בחיי היומיום?

כפורצי  נושאים,  במגוון  חדשנית  פעילות  יזמו  הספר  "בתי 
כיוזמים  וההורים  התלמידים  שיתוף  תוך  הארצית,  ברמה  דרך 

וכמיישמים.
למשל במהלך השנה יצאה משלחת של תלמידים לסין במסגרת 

תוכנית חילופי תלמידים ראשונה מסוגה בארץ. 

כמידי שנה, עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו פוגשים את מנהלת אגף החינוך במועצה, סיגל 
דאי, לשמוע לאן פני מערכת החינוך בשנה החדשה

התלמידים  לפיתוח  הסינגולרית  התוכנית  לפועל  יצאה  בנוסף, 
מועצתי  ממהלך  כחלק  יסודי,  העל  בחינוך  ויצירתיים  כיוזמים 
נכנסת  שהתוכנית  הראשונה  הפעם  זאת  יזמית.  תרבות  להטמיע 
אנחנו  פיילוט.  להוות  שמחנו  ואנחנו  בארץ   הביניים  לחטיבת 
שותפים לתוכניות ייחודיות ברמה הארצית, כגון תוכנית הסייבר 
המיקום  תלוית  הגאוגרפית,  המציאות  בין  המחברת  הגיאוגרפי, 
לבין המרחב הקיברנטי. תלמידי המגמה הזו אף זכו בפרס הראשון 

בתחרות הארצית.
עתיד,  מוטת  פדגוגיה  ליישום  החינוך  משרד  מדיניות  במסגרת 
בתוכנית M21, יצא קול קורא למוסדות החינוך, שהגישו תוכנית 
למידה חדשנית לחשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם 

על פרסים, התמקצעות, 
יזמות ושיתוף

זכינו בשבעה מרחבים חדשניים,  ובסביבתה בתוך המבנה. השנה 
שיבוצעו בשנת הלימודים תשע"ט ובמקביל תוגש במסגרת הקול 

הקורא, בקשה לתשעה מרחבים נוספים.  
לאסטרטגיות  בהתאם  הפדגוגית,  מהתפישה  כחלק  זאת,  כל 
ייחודיים,  למידה  תהליכי  ומעצימות  המזמנות  חדשניות,  הוראה 

ועוד ועוד".

אנחנו עדים לחילופי מספר מנהלים השנה. האם זו שדרת ניהול 
חדשה? 

"בחודש האחרון השלמנו את סבב מינוי מנהלי בתי הספר ומינוי 
סגנים, כך שיש לנו כעת נבחרת מנהלים איכותית ומקצועית עוד 
פדגוגי מקצועי  וגוף  החינוך  אגף  ידי  על  מלווים  יותר. המנהלים 
והם ערוכים לפתיחת שנת הלימודים. בהזדמנות זו ברצוני לברך 
היוצאים,  למנהלים  ולהודות  ולהוקיר  החדשים  המנהלים  את 
שדות  את  שניהלה  פוקס,  אהובה  הרצוג,  את  שניהלה  זיו  אפרת 

איילון וסיון גוטליב שניהלה את שחקים".

איך נערכה המועצה לקראת שנת הלימודים?
"המועצה משקיעה משאבים רבים בבינוי, שידרוג ופיתוח מבני 
וסביבת הלימודים הפיזית, מתוך הבנה כמה היא חשובה  החינוך 

ותורמת לתלמידים.
כמו כן המועצה משקיעה רבות בפיתוח והתמקצעות אנשי הסגל 
החינוכי ובמיסוד העשייה במערכת החינוך. לשם כך אנו מלווים זו 
השנה השלישית בשני גופים מקצועיים, מכון ברנקו וייס וחברת 
inQL, המאתגרים אותנו ומסייעים לנו להעמיק ולמסד את היכולת 
הפדגוגית והארגונית שלנו. כל זאת במטרה לעמוד בכל האתגרים 
והמטרות שסימנו לעצמנו, תוך שאנו מקפידים לתת מענה ומקום 
לכל ילד וילדה, על פי צרכיהם ויכולותיהם, לא לוותר על אף אחד 
מהם ולאפשר לכל אחד מהם להתפתח בתחומי העניין הייחודיים 

להם ולצמוח כבוגרים משמעותיים".

מה תרצי לומר לסיום השיחה ולהתחלת השנה?
שליחות  תחושת  מתוך  פועלים  החינוך  ואגף  המועצה  "הנהלת 
ההורים  ההוראה,  עובדי  התלמידים,  את  לשרת  הבאה  עמוקה 
המועלים  ורעיונות,  מיזמים  יוזמות,  תוכניות,  וליישם  והקהילה 
על ידי אנשי הקהילה, אנשי החינוך והשותפים בעשייה החינוכית 

ברשות.
בכול נוגע  החינוך  ומשמעותית.  מורכבת  הינה  החינוך  מלאכת 

נו. רק יחד, בשותפות אמיתית, מתוך כבוד הדדי, הקשבה וקבלת 
הנוגעת  המשמעותית  ההחלטה  את  לקבל  נוכל  השונות,  הדעות 

לתל מאחלת  אני  מיטבית.  בצורה  מהתלמידים  ואחת  אחד  לכל 
מידים, להורים ולצוותי החינוך, שנת לימודים מחכימה ושמחה". טקס פתיחת שנת הלימודים 2018

מצוינות וחדשנות. התוכנית הסינגולרית בהרצוג
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ה

שותפות אמיתית וכבוד הדדי. סיגל

מתחברים לאזור ולטבע. טקס זריעה )מימין( וטקס ברכת האילנות )משמאל(

העשרה ופיתוח. שיעור בספריה



משמע מושג הקהילה מקבל משמעות רחבה ביותר, פורצת את 
גבולות בית הספר והמועצה, ובנוסף פורצת את גבולות האנשים. 
הסביבה שבה אנחנו חיים היא חלק מהקהילה ושמירה עליה היא 

חלק מחוסנה של הקהילה, בהווה ובעיקר בעתיד".

מה אתה רוצה להוסיף?
"אינני בא לבית הספר כדי לעשות מהפכות. בית הספר הוכיח 
את עצמו בתקופות קודמות מעל ומעבר, בכל מדד. עם זאת כפי 

שציינתי בתחילת דבריי, יש לי הזכות לעמוד בראש מערכת שיכו
לה לעשות צעדים, מבלי לפגום ביציבותה, ולהציע ראייה חינוכית 

נוספת.
אני מבקש לברך את כל עובדי החינוך במועצה: עובדי מינהלה, 
מורים, מנהלים, מנהלי החינוך במועצה, מפקחות משרד החינוך, 

בשנת לימודים מאתגרת ומעניינת.
בנוסף, אני מברך את קהילת ההורים ומזמין אותם לברית חינו

ולהודות  כית, שתהווה את המסד לשיתוף פעולה למען הילדים. 
לכולם על האמון שנתנו בי".

"אני בהחלט מאמינה בחדשנות בדרכי ההוראה ובפרט במרחבים 
שבית ספרנו מאפשר ללמידה אחרת.   

בימים אלה, בהם ערוץ הטלוויזיה החינוכית נסגר, מפליגה אני 
למחוזות ילדותי, בהם היינו נשארים בבית על מנת לזכות לראות 
את התוכניות בערוץ החינוכית. הימים הללו חלפו ואכן גם מערכת 
החינוך נדרשת להביא את החדשנות והטכנולוגיה לקדמת הכיתה. 
ביותר  מהיר  בקצב  משתנות  הטכנולוגיות  שבימינו  לזכור  יש 

ועלינו אנשי החינוך לבחון אילו מערכות נכונות ומתאימות לשי
מוש על ידי התלמידים. בבית ספר שחקים צוותי המורים משלבים 

ולהביא את התלמי עלינו לשאוף  בהוראה,  מערכים מתוקשבים 
דים במסגרת חינוך לומד עצמאי ללמידה עם הכלים הטכנולוגיים 

העומדים לרשותנו".

מעורבות  במועצה,  החינוך  מערכת  את  המובילים  הערכים  בין 
ותרומה לקהילה ולמדינה, איזו חשיבות את מייחסת לכך?

הינם  בפרט,  ובעבודה  בכלל  בחיי  צועדת  אני  שאיתם  "ערכים 
ערכים של כבוד, אמפתיה, אהבת האדם והארץ. אני מוצאת את 
ושיתופי  אמון  הדדי,  כבוד  של  יחסים  לדרך,  שותפים  ההורים 
להובלת  המתכון  לטעמי  הם  הספר  בית  באי  כל  בין  פעולה 

התלמידים ובית הספר להצלחה".

מה את רוצה להוסיף?
"במהלך שנות עבודתי ובכל עושר התפקידים אשר נטלתי בהם 
חינוכי,  תפקיד  בכל  ביותר  המשמעותי  הדבר  כי  למדתי,  חלק, 

ניהולי, הינו פיתוח קשרים בינאישיים קשובים.
להיות  שנמשיך  ידידות,  אחווה,  פעולה,  שיתוף  מאחלת  אני 
ברגעים  ולתמוך  השני  את  האחד  לאהוב  שנמשיך  פנים,  מאירי 
טובים וברגעים של קושי. שנחייך בכל בוקר מחדש ונצא בסופו 

עם חיוך רחב יותר".
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אילן שתם מנהל שדות איילון
"לפני הכול אני מבקש להודות לאהובה פוקס, מנהלת בית הספר 
בארבע השנים האחרונות. אהובה, ביחד עם אנשי הצוות, הצעידו 

את בית הספר להישגים בכל התחומים.
כתושבת המועצה הייתה אהובה מחוברת מאוד למועצה ולער

כיה ועשתה עבודה מצוינת.

ספר על עצמך בקצרה
"שמי אילן שתם, נשוי למיכל, אשת חינוך, ואב לארבעה, תושב 

גדרה.
בירושלים,  ילין  דוד  במדרשת  בחינוך  ראשון  תואר  השכלתי 

בירוש במכון שכטר  ולשון, התואר השני  בהיסטוריה  בהתמחות 
לים, בהתמחות מקצועות היהדות והוראתם.

אני בוגר קורס ניהול ברשת אורט ולימודי תעודה בייעוץ ארגוני 
למוסדות ציבוריים ומערכות חינוך.

כל חיי המקצועיים מוקדשים לחינוך. התחלתי ללמד בבית ספר 
רכז  ומחנך,  מורה מקצועי  בכל התפקידים,  אורט ערד, התנסיתי 

שכבה, רכז חינוך חברתי ומנהל חטיבת ביניים.
משפחתי  עם  ביחד  ויצאתי  חלום  להגשים  ביקשתי  מכן  לאחר 
לשליחות חינוכית של מדינת ישראל לקהילה היהודית בקראקס, 

וונצואלה. שם לימדתי ולמדתי על חינוך אחר. 
בבית  ובחטיבה  ביסודי  כמורה  השתלבתי  לארץ  חזרתנו  אחרי 

הספר הפתוח ה"שיטה" ברחובות, שהוא בעל תפיסת עולם ייחו
דית המאפשרת בחירה חופשית לילדים. 

בשלוש השנים האחרונות ניהלתי את בית הספר, אשר תרם לי 
רבות ועזר לי לחדד את תפיסת עולמי החינוכית".

איך ולמה הגעת למקצוע ההוראה?
צנחנים.  בגדוד  מפקד  שהייתי  אחרי  הגעתי  ההוראה  "למקצוע 
אז הבנתי שיש לי יכולת השפעה על אנשים בעזרת מילים והרבה 

דוגמה אישית". 

איילה אפרתי, מנהלת שחקים
ספרי על עצמך בקצרה

מטה  במ.א.  ישעיהו  גבעת  במושב  גרה  אפרתי,  איילה  "שמי 
יהודה. נשואה ואימא לשלושה ילדים.

בעלת תואר ראשון במוזיקה ותואר שני בניהול מערכות חינוך, 
נמצאת במערכת החינוך מזה 26 שנים.

"בראשית" בבית  בשמונה השנים האחרונות עבדתי בבית ספר 
אלעזרי, בית ספר 8 שנתי. מתוכן שימשתי כסגנית מנהלת בחמש 

השנים האחרונות". 

איך ולמה הגעת למקצוע ההוראה? 
בקונסרבטוריון  כתלמידה  עוד  התחלתי  בהוראה  דרכי  "את 
בעכו, בו למדתי נגינה בקלרינט והשתתפתי בתזמורת העירונית. 

כבר אז התחלתי ללמד )בהתנדבות( תלמידים צעירים בנגינת חלי
ליות וקלרינט. המשכתי את דרכי בצבא בהדרכת טירונים. כחלק 
מהתפתחותי והעניין במוסיקה ובחינוך, נרשמתי ללימודי הוראת 

המוסיקה באקדמיה ע"ש רובין בירושלים. 
אני שמחה להתבונן בדרך שעברתי ולהוקיר את העובדה, לאחר 
אותי  עושה  למקצוע,  שהפך  שלי  שהתחביב  במערכת,  שנה   26

מאושרת בכל יום מחדש".

את נכנסת למערכת חינוך שזכתה לאחרונה בפרס מחוזי. רף גבוה. 
אתגר גדול?

"אני מוכנה ומזומנה לאתגר, קיימת בי אמונה עמוקה, שכאשר 
פלטפורמות  להם  ומייצרים  ביטוי  מרחבי  לאנשים  מאפשרים 
מתאימות, ניתן כך להשיג מוטיבציה, רצון, מוכנות ואחריות וכך 

להגיע להישגים מימוש וביטוי. 
אני גם מאמינה כי לגיטימי, בעוד אתה עסוק במלאכה, לטעות 

שלושה מנהלי בית ספר חדשים התחילו את שנת הלימודים במערכת החינוך במועצה. רגע לפני שהם צוללים 
אל עומק המשימות המצפות להם, ביקשנו מהם לעצור לשם היכרות ראשונית

אתה נכנס למערכת חינוך שזכתה לאחרונה בפרס מחוזי. רף גבוה. 
אתגר גדול?

בזכות  מחוזי  חינוך  בפרס  זכתה  המועצה  של  החינוך  "מערכת 
העבודה הקשה של סגלי החינוך בבתי הספר, המנהלים והתמיכה 
שקיבלו ממשרד החינוך ומהמועצה. לפני שנתיים עיריית רחובות 
עברה תהליך דומה שהייתי חלק ממנו, לכן אני מכיר את התהליך 

ומאמין שבעזרת הכוחות הקיימים אפשר ללכת עד הסוף".

בהוראה  והטכנולוגיה  החדשנות  של  מקומן  את  רואה  אתה  איך 
ולמידה?

הנק מקצועית,  תוכנית  כשנתיים  לפני  פרסם  החינוך  "משרד 
ראת פדגוגיה מוטת עתיד. בה מנוסחים בבהירות ששת העקרונות 

לעתיד המערכת. ביניהם הדגיש המשרד את החדשנות והטכנולו
גיה. עם זאת חשוב לנו לזכור ולהדגיש, כי החדשנות והטכנולוגיה 
והן בסופה,  הן בתחילת הדרך  כלים לקדם את המערכת.  הם רק 
נמצא התלמיד, הוא מושא העבודה שלנו. בו, בחוויותיו, ברצונותיו 

ובצרכיו יש להתמקד.
משרד החינוך פרסם קול קורא לרשויות להשתתף בתהליך בניית 
מרחבי למידה בית ספריים. הרעיון הוא לבנות מרחבי למידה חוץ 

כיתתיים כדי לאפשר למידה אחרת, הן חדשנית והן טכנולוגית".

מעורבות  במועצה,  החינוך  מערכת  את  המובילים  הערכים  בין 
ותרומה לקהילה ולמדינה, איזו חשיבות אתה מייחס לכך?

"כחלק מהפדגוגיה העתידית משרד החינוך חקר תהליכים חבר
תיים, כלכליים פוליטיים וכמובן חינוכיים, שעוברים על העולם. 
העקרונות  אחד  התהליכים.  אותם  על  מבוססת  הפעולה  תוכנית 
ולוקליות(.  )גלובליות  "גלוקליות"  הנקרא  מושג  הוא  החשובים 
זה הוא בדיוק השילוב ביחסים שבין הילד לקהילה הקרובה שלו, 
)בית ספר, ישוב ומועצה( על ערכיהם, לבין הקהילה במעגל הרחוק 
הסובב  והעולם  מדינה  קרובות,  ערים  אחרים,  )ישובים  יותר, 

אותנו(. אין לוקליות בלי גלובליות ולהיפך.

יובילו להמשך  ולהמשיך בדרך. כל הדברים הללו  לעיתים, לתקן 
עשייה משמעותית עם צוות בית הספר. 

הגבול..."  לא  הם  "השמיים  תמיד  נאמר  שחקים  ספר  בבית   
נוס יש לשאוף למחוזות  כי תמיד  משפט שטומן בחובו הצהרה, 

והיצירה,  פים. אני מאחלת לכולנו להגביה עוף, על כנפי הדמיון 
להרחיק ראות גם אל מעבר לאופק ולשאוף להגיע לשם.

"השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות" )ריצ'רד באך(".

בהוראה  והטכנולוגיה  החדשנות  של  מקומן  את  רואה  את  איך 
ולמידה?

להשתלב במצוינות החינוך במועצה
נפתחה שנת הלימודים תשע״ט
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איציק שחר, מנהל תיכון הרצוג
ספר על עצמך בקצרה.

"שמי איציק שחר, אני בן 46, נשוי+ 5, גר בישוב שריגים-ליאון 
)עמק האלה(.

זו שנתי הרביעית במערכת החינוך והגעתי אליה לאחר קריירה 
לאחר  אל"מ,  בדרגת  שנים  כארבע  לפני  פרשתי  ארוכה.  צבאית 
ועד  מלמטה  צמחתי  בו  התותחנים,  בחיל  רובו  ממושך,  שירות 
בסיס  הייתי מפקד חטיבה, מפקד  דרכי הצבאית  בסוף  לפרישה. 
הכשרות התותחנים )שבטה שבנגב( וראש מחלקת ההדרכה של כל 

חילות היבשה. במהלך השירות הצבאי רכשתי תואר ראשון במש
פטים ומינהל עסקים ותואר שני במינהל מערכות חינוך. אני בוגר 
לימדתי  להרצוג  הגעתי  ולפני  חינוכית'  למנהיגות  מנדל  'תוכנית 

בבתי ספר שונים בירושלים".

איך ולמה הגעת למקצוע ההוראה?
"מתוך כך, שהחברה חשובה לי, בחרתי להיות בשירות הציבורי 
בתחום  ואתרום  שאמשיך  ברור  היה  הבוגרות.  שנותיי  כל  לאורך 
שנים  כבר  בי  בער  החינוך  תחום  הצבאי.  השירות  בתום  גם  זה 
רבות והיה לי ברור שלשם אני הולך בתום השירות. אני סבור כי 

הישרא החברה  פני  על  רבה  השפעה  בישראל  החינוך  למערכת 
מכאן  הזו.  בתוך המערכת  לבתי הספר  וכמה  כמה  ועל אחת  לית 
שההשתלבות בבתי הספר הייתה מתבקשת עבורי ואני שמח מאוד 

על בחירה זו".

אתה נכנס למערכת חינוך שזכתה לאחרונה בפרס מחוזי. רף גבוה. 
אתגר גדול?

זיו. בכל  "ראשית, אני רוצה לפרגן לקודמתי בתפקיד - אפרת 
הקשור לחלק של 'הרצוג' בתוך הפרס - היא עשתה עבודה ראויה 
הצוות  עם  ובראשונה  בראש  מצוין,  פעולה  בשיתוף  הערכה  לכל 

מכון  המועצה,  של  לציון  ראוי  בשיתוף  הספר  בית  של  המדהים 
ברנקו וייס והקהילה. 

אני מתכוון להמשיך בקו המנחה של בית הספר, שבו אני מאמין 
ובמרכזו קידום למצוינות אישית וארגונית )מצוינות להבדיל מהצ

טיינות - משמע איש איש ביחס לעצמו ויכולותיו(. בנוסף, נמשיך 
בהכלת הבאים בשערינו ובטיפוח תפיסת עולם ערכית, דמוקרטית 
ופלורליסטית, תוך עידוד למעורבות ואחריות חברתית. כל אלה, 

לעניות דעתי, יביאו להמשך מגמת המצוינות של בית הספר כחלק 
מקהילת גזר כולה".

בהוראה  והטכנולוגיה  החדשנות  של  מקומן  את  רואה  אתה  איך 
ולמידה?

הספר,  בבתי  חשוב  מקום  יש  ויזמות  לחדשנות  כי  סבור  "אני 
כחלק מעידוד המיומנויות שיידרשו בעתיד לבוא מבוגרינו. כבר 
לשינוי  הדרך  אולם,  בתחום.  להתגאות  מה  יש  ל'הרצוג'  היום 
ותהליכי  זמן  מחשבה,  להקדיש  מתכוון  אני  ארוכה.  עוד  מהותי 
להכניס  מנת  על  הספר,  בית  של  הנפלא  הצוות  עם  ביחד  פיתוח 

עוד מרכיבים מסוג זה. עם זאת, אסייג ואומר כי החדשנות והט
כנולוגיה אינן חזות הכול, התהליך המשמעותי ביותר בחינוך, הינו 
לכן,  הוריו(.  )בשיתוף  למורה  התלמיד  בין  והרגשי  האישי  הקשר 

ומח זמן  ולהקדיש  להמשיך  יש  החדשנות,  בכיווני  העיסוק  לצד 
שבה לקשר זה".

מעורבות  במועצה,  החינוך  מערכת  את  המובילים  הערכים  בין 
ותרומה לקהילה ולמדינה, איזו חשיבות אתה מייחס לכך?

על המדינה במסגרת שירות  להגן  25 שנים  "כמי שבחר במשך 
 - החינוך  בתחום  לתרום  דרכו,  להמשך  בחר,  מכן  ולאחר  קרבי 
נראה לי שהתשובה ברורה. אני מתכוון להנחיל את אותה נכונות 
הרצוג,  ובוגרי  בבית הספר. לשמחתי, תלמידי  גם  עולם  ותפיסת 
קהילתית.  מעורבות  של  בתחום  לחיוב,  שנים  כמה  זה  מובילים 
בתחומי תנועות הנוער, הצטרפות למכינות ושנות שירות עם תום 

הלימודים ולבסוף בשיעורי גיוס גבוהים, הראויים לכל הערכה". 

מה אתה רוצה להוסיף?
"לבאי בית הספר אני מאחל, שנצליח כולנו יחד, לראות כל אחד 
מכם, להעצים את חוזקותיו, ולסייע לו לצעוד עוד צעד למימוש 

חלומותיו. לקהילת גזר - אני מאחל שנה טובה ומתוקה".

נפתחה שנת הלימודים תשע״ט

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

www.mhome.co.il  |  054-4520232  |  054-4520231
ליעוץ טלפוני / פגישה ללא התחייבות

בסתריה

נחלה עם 10 דונם ברצף, בית חדיש
של 160 מ"ר 6,500,000 ש"ח

במשמר איילון

נחלה עם נוף, 10 דונם ברצף
5,500,000 ש"ח 

בכפר שמואל

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

בסתריה

בית חמוד במיקום מעולה!
חצי דונם 3,900,000 ש"ח

במשמר דוד

במיקום מקסים 240/330
מרתף כיחידה 3,600,000 ש"ח

בכרמי יוסף

בית צופה לנוף עד האופק!
265/830, 4,800,000 ש"ח

בכרמי יוסף

בית משופץ ויפה, 220/760
אפשרות ליחידת דיור

בכרמי יוסף

נחלה טובלת בחורש טבעי
265/1800 5,800,000 ש"ח

בכרמי יוסף

נחלה עם נוף מקסים!
170/1800 6,000,000 ש"ח

בטל שחר

נחלה יפהפיה, 14 דונם
בחלקה א' שקטה עם נוף

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

בעלי ניסיון עשיר בביצוע עסקאות במושבים של משקים חקלאיים, 

משקי עזר, בתים בהרחבה, מגרשים ועשרות המלצות של קונים

 ומוכרים. אצלנו תמצאו איכות אנושית, אמינות ומקצועיות.

בית משלי נכסים

בית משלי נכסים

שנה טובה ומתוקה כדבש
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בפתחיה
נחלה פוטנציאלית 30 דונם
בית 90 מ' + סככה 100 מ'

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

שנה טובה

בגני יוחנן
בית אריסטוקרטי! 320 מ'
עם יחידה! מגרש 580 מ׳

שירות וייעוץ טרם מכירה וקניה ללא תשלום וללא התחייבות!

® קניה    ® מכירה    ® שכירות    ® בתים    ® נחלות    ® משקי עזר    ® מגרשים     

שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
מושבי השפלה והסביבה

אנחנו תושבי בית חשמונאי, חיים ונושמים את הסביבה מתמחים בנדל"ן במושבים 
וביישובים הכפריים בשפלה קבלות ביצועיות, לקוחות מרוצים, יחס אישי, חברי ואנושי

בית במושב

בכרמי יוסף
בית יפהפה! 204 מ'

מגרש פרטי דונם! נוף!

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

ביציץ
150/500 במפלס! נוף!
5.5 חד׳, 3,390,000 ₪

במשמר דוד
חדש! מודרני! 205/504
4,390,000 ש״ח מיידי!

במשמר דוד
אחוזה יפהפיה! 208/502
בריכת שחיה! נוף פתוח!

בבית חשמונאי
בהרחבה, נדיר, 206 מ״ר

עם יחידת דיור, מיידי!

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

בבית חשמונאי
בכרמים 5 חד' 150/230

פינתי! 3,090,000 ₪

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

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

בכרמי יוסף
בית יפהפה! 330 מ' עם

יחידה מניבה! מגרש 1700 מ'

בניהול מאיר קריחלי 
מאיר קריחלי. רישיון מתווך במקרקעין מטעם משרד 

המשפטים. נסיון רב בנדל"ן ובניהול
ענת קריחלי.  B.A. בניהול ותקשורת. נסיון רב במתן 

שירות לקוחות 

בכפר אוריה
נחלה ייחודית! כ-30 דונם, 
2 בתים: 200 + 110 מ' נוף

בכפר בן נון
נחלה כ-30 דונם, בית

250 מ', הרבה פוטנציאל!

בבית עוזיאל
חדש בהרחבה 235/526,
6.5 חד' בסטנדרט גבוה!

בסתריה
בית כפרי 195/510 מרווח!

6 חד' גינה גדולה! נוף!

ברמות מאיר
בית יפהפה! 192 מ' נוף!
מגרש פינתי כ-550 מ׳

בסתריה
בית כפרי 190/520

עם יחידת דיור! מיידי!
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קיר ירוק 
במסגרת פעילות קיץ סביבתית במועדוניות, הקימו ילדי המוע
דוניות, יחד עם אופיר, "המדען הירוק", קיר בקבוקים ירוק בחצ

רות המועדוניות. הקיר הירוק, שהוקם מחומרים בשימוש חוזר, 
כמו בקבוקים, מעץ ומהרבה צמחיה פורחת, מיועד להוסיף צבע 

ושמחה בחצרות. 

איכותוקיימות

הכשרה מקיפה התקיימה לצוות מכלול אוכלוסיה 
לשעת חירום, ממחלקת הרווחה ושירותים חברתיים 

והשירות הפסיכולוגי. 

מכלול אוכלוסיה אמון בשעת חירום על  מכלול 
ההיבטים הנוגעים לפעילות ישירה מול האוכלוסייה 

בכלל ואוכלוסייה מתקשה בפרט בשעת חירום. 
את הסדנה הנחה עובד סוציאלי ופסיכולוג מטעם 

הקואליציה הישראלית לטראומה. 

ההכשרה התמקדה באופן בו נמסרות הודעות בשעת 
חירום על מכלול ההיבטים הכרוכים בכך.

המשתתפים יצאו מועשרים והטמיעו נדבך נוסף 
בהיערכות המועצה לשעת חירום.

הכשרה לשעת חירום 
למכלול אוכלוסיה

בשנת הלימודים הקודמת התקיים חוג סטיילינג לבנות ונערות 
במושב סתריה, בהנחיית רוני יפרח, מעצבת אופנה בוגרת שנקר, 
ליצור  המאפשרת  הזדמנות  ניתנה  החוג  "לבנות  המקום.  תושבת 

מפרו והתוצאה",  מהדרך  וליהנות  בפשטות  נחשקים  פריטים 
עיצובית  חשיבה  תוך  לכלל,  נגישים  מוצרים  "ומיצירת  רוני,  טת 
עצמאית וחזרה למלאכת יד ועשייה. למדנו לקבל השראה ולהפוך 
בטכניקות  שימוש  תוך  ידינו  מעשה  פרי  חדשים  למוצרים  אותה 
וחומרים חדשים שונים. בחרנו להעניק את החוויה האישית דרך 
שלא  ישנים  ג'ינסים  לקחנו  המושב.  חברי  לכל  הציבורי  המרחב 
טלאים  לכיסויי  אותם  הפכנו  שרכשנו  הכלים  ובעזרת  בשימוש, 

מאוירים ומרעננים לספסלים ברחבי המושב.
בהתרגשות,  רוני  מספרת  הפרוייקט",  השלמת  לאחר  מייד 

"נוצרה התעוררות מרגשת בקרב חברי המושב, מה שהשלים את 
החוויה והפך אותה למספקת יותר מהמצופה.

חוויה  ויצרו  שעמלו   DIY-ו סטיילינג  חוג  לבנות  רבה  תודה 
נהדרת ומוצלחת לכלל. שמחנו לתת מכל הלב.

אלינו  להצטרף  המועצה,  ישובי  תושבי  אתכם,  מזמינה  אני 
למהלך, שממלא את הנוף בעוד חייוך או שניים ובפינה צבעונית 

ויפה למנוחה בדרך.  

ניתן ליצור איתי קשר ואשמח ללוות אתכם במרחב שלכם: 
054-3150660

שנה טובה מלאת השראה צבעים וחוויות".

במסגרת חוג סטיילינג ו-DIY למדו בנות מושב סתריה להפוך השראה 
למוצר, ולהשתמש בו לשיפור פני המושב

חזרה לעבודת כפיים ויצירה
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sifgezer@gmail.com   �   08-9274098
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ש"י מבקרים בבית עגנון בבית  בסיור  היישובים השתתפו  מכל  תושבים  עשרות 
הרוחני  ועולמו  חייו  סיפור  אודות  שמעו  בירושלים,  עגנון 
העברית  בין  גשר  היווה  אשר  נובל,  פרס  זוכה  עגנון,  של 
חדרי  בין  סיירו  המשתתפים  המודרנית.  לעברית  התנ״כית 
הבית ובספרייה המקורית בה כתב עגנון יצירות מופת. בתום 
הסיור התקיימה הרצאתה של ד"ר מיכל שיר-אל על יצירתו 

של עגנון. 
הסיור הוא יוזמה של הספרייה ואנו מקווים להמשיך בעתיד.

מפגש עם סופרת
עם אלונה קמחי - סופרת ומבקרת ספרות

ביום ראשון, 7.10.18 
בשעה 19:30 בספרייה

אלונה, שחקנית תיאטרון וקולנוע בעברה, עלתה מאוקראינה 
בשנת 1972. 

טיגרס״  לה  ״לילי  הבוכיה״,  ״סוזנה  אנסטסיה״,  ״אני  ספריה 
הביקורת  לשבחי  הן  שזכו  מכר  רבי  הם  ומאשה״  ו״ויקטור 
והן להצלחה מסחרית ותורגמו לעשרות שפות. אלונה קמחי 
הינה כלת פרס אקו״ם ליצירה בעילום שם, פרס נוצת הזהב 
פרס  ברנשטיין,  פרס  הממשלה,  ראש  פרס  השנה,  לספר 

ויצ״ו צרפת ועוד.
אלונה תדבר על תהליכי יצירה, אנטומיה ומהלך כתיבת ספר 
החל  ספריה,  נוצרו  שבו  האופן  על  וכן  סופו  ועד  מתחילתו 
מייסר  לעיתים  הממושך,  בתהליך  וכלה  הראשוני  מהרעיון 

ולעיתים מאושר של השלמת עבודה על טקסט ספרותי. 
והן  מהחיים  כבריחה  הן  הכתיבה,  על  אלונה  תדבר  כן,  כמו 
צער  שבהם  האופנים  על  פנים.  מול  פנים  איתם,  כמפגש 
ומצוקה הופכים לחומר ליצירת אמנות והיכולת למצוא תוכן 
בראייה  גם  כמו  הקיום,  של  הקטנים  בפרטים  ומשמעות 

רחבת פרספקטיבה על עצם היותנו בני אדם. 

השאלת ספרים דיגיטליים 
פרוייקט השאלת ספרים דיגיטליים יצא לדרך. 

ניתן לשאול ספרים דיגיטליים ולקרוא אותם בטלפון הנייד, 
בטאבלט ואפילו במחשב.  

כל מה שצריך לעשות, זה לבקש מאיתנו סיסמה באמצעות 
 sifgezer@gmail.com כתובת המייל שלנו

הספרייה מאחלת לכולם שנה טובה וקריאה מהנה 
בחופשת החגים!

מאת: מנהלת הספרייה האזורית - קרני ארקין: 08-9274098 שלוחה 1
sifgezer@gmail.com   �   08-9274098

ספרייה 
אזורית

השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(  - שלום כיתה א׳
עיניי ההורים, חשוב )עד כמה שניתן(, לשדר רוגע ואופטימיות. 

עיקריים  תחומים  בשלושה  הילד  של  המוכנות  חשובה  שנית, 
)גש"ר( - גופני )מוטוריקה גסה ועדינה, ראיה ושמיעה תקינות(, 
במישור  ורגשי-חברתי.  לחשבון(  מוכנות  שפה,  )כישורי  שכלי 
ישנו קושי כלשהו.  הגופני והשכלי חשוב בעיקר לשים לב אם 
הקיץ  בתקופת  משחקית  בצורה  בבית  תרגול  קרובות  לעיתים 
והחגים, עשוי להקל מאוד על הילדים את המפגש עם משימות 
להצלחה  ביותר  משמעותי  הרגשי-חברתי  התחום  הספר.  בית 
בגן  אם  רגשי:  לוויסות  ביכולת  בעיקר  ומתמקד  הספר,  בבית 
צעצוע  מלחטוף  להתאפק  במפגש,  להתאפק  צריך  היה  הילד 
שהוא רוצה ועוד, בבית הספר זה עוד מתעצם. צריך לשבת 45 
אוכל,  להפסקת  לחכות  בשיעור.  דקות 
כך  כל  סנדוויץ'  לי  יש  כשבתיק 
טעים. להסתכל על הלוח כשלחבר 
שלו יש משחק נחמד שהביא איתו 
להתאפק  ללמוד  צריך  להפסקה. 
וזו מיומנות שיש לתרגל. ילד שאף 
להתאפק,  צריך  היה  לא  פעם 
שרצה  מה  כל  את  תמיד  וקיבל 
חשובה  מיומנות  פיתח  לא   - ומיד 
לא  במצבים  להימצא  ועלול  זו, 

פשוטים בכיתה ובהפסקה.
המצב  שכאשר  לציין,  חשוב 
במיטבו הדבר מפריע  אינו  הרגשי 
נאמר  ואז  הקוגניטיבי,  לתפקוד 
כדי  ללמידה".  פנוי  "אינו  שהילד 
ללמד  חשוב  הזה,  בתחום  לעזור 
את הילדים להגיב בצורה מותאמת 
אחד,  מצד  מתסכלים.  למצבים 
מותר להביע רגש כמו עצב וכעס, 

ידוע  התפתחותי  שינוי  הינו  הספר  לבית  הגן  מתקופת  המעבר 
)שאולי  ההורים  בקרב  רבה,  התרגשות  מעורר  זאת  ועם  וצפוי, 
ובעיקר  הספר(,  לבית  הכניסה  את  חוו  כיצד  פתאום  נזכרים 
הספר  בית  על  שניים  או  דבר  שמעו  שאולי  הילדים,  בקרב 
מאחים או מבני דודים בוגרים. לעיתים, אלה הילדים הראשונים 
תהיות  ציפיות,  הרבה  ישנן  א'.  לכיתה  לעלות  משפחתם  מבני 
שלי,  המורה  תהיה  איך  לידי,  ישב  מי  יהיה,  איך  על  ומחשבות 

במה אשחק בהפסקה. 
צריכים  קודמים,  ילדים  עם  השינוי  את  שחוו  אלה  גם  ההורים, 
מדובר  א'  לכיתה  העולים  הילדה  או  הילד  שעבור  לזכור 
בשינוי משמעותי מאוד בחייהם וכמו כל שינוי, נדרשת תקופת 

הסתגלות והיכרות עם המצב החדש. 
נמצאת  ההסתגלות  סולם  של  האחד  בקצה 
של  מהירה  ולמידה  חיובית,  הסתגלות 
ומנגד  החרדה,  רמת  את  שמורידה  המצב, 
נסיגה  נראה  בהם  הסתגלות  קשיי  קיימים 
והתנגדויות, כמו חוסר  להתנהגויות מוקדמות 
ילדות  להרגלי  חזרה  לאכול,  להתלבש,  רצון 
ולרוב  קורים,  כאלה  דברים  הרטבה(.  )מוצץ, 
הם  אם  אך  מושגת,  וההסתגלות  נעלמים 
זמן, מומלץ וחשוב להתייעץ  נמשכים לאורך 
פסיכולוג  או  יועצת  )דוגמת  מקצוע  איש  עם 

בית הספר(.
מה תפקידנו כהורים, בחודשים הראשונים של 
להסתגל  ילדנו  על  להקל  נוכל  כיצד  ביה"ס? 
שחשוב  מה  ראשית,  החדשה?  למסגרת 
ילדים  של  חרדות  ההורים.  של  הרוגע  זה 
בדרך כלל מושפעות מחרדות של המבוגרים 
הקרובים להם. בזמן שלילדים יש פחות יכולת 
והם עושים זאת דרך  לפרש מציאות חדשה, 

לילד  לעזור  חשוב  באלימות.  לנהוג  או  לקלל  אסור  שני,  ומצד 
לו  להרחיב  נכונה.  בצורה  אותה  ולפרש  סיטואציה  לזהות 
אפשרויות: )"נפסלתי במשחק, אבל זה לא היה בכוונה נגדי, ככה 
זה במשחקים"(, ולעזור לו לסגל דיבור פנימי שיעזור לו לבחור 
את התגובה המתאימה למצב. לכן אנו מדגישים שכדאי לשמור 
להתפתח  הילד  יוכל  בתוכם  מתאימים,  גבולות  על  בבית  גם 
ואסור, שמירה על עקביות  גבולות של מותר  ולהרגיש ביטחון: 
במימוש הבטחות והתניות, "חזית אחידה" של שני ההורים וסדר 
תסכול  חווה  או  מבוקשה,  את  מקבלת  לא  כשילדה  קבוע.  יום 
צמיחה  מעודד  למעשה  זה  אופטימלי"(  "תסכול  )שנקרא  קטן 
והתבגרות. אפשר ללמד ילד במהלך משחק שלא תמיד מנצחים, 
ולהתגבר על תסכול כגון זה. מומלץ לדבר עם הילד מה מתסכל 
בעת  ולא  רגוע  שהוא  בזמן  רצוי  זאת,  לפתור  ניתן  ואיך  אותו 

סערה רגשית. 
בהתחלה.  קצת קשה  שיהיה  להיות  יכול  כאמור,   - והכי חשוב 
קשייו.  את  מתאר  כשהילד  אמפטיים  להיות  להשתדל  כדאי 
"היה נורא משעמם בשיעור חשבון / אין לי חברים / המורה לא 
נחמדה" וכדומה. לכל אלה כדאי להגיב ב: "וואו, נשמע ממש לא 
כיף / לא נעים / מעצבן" ואז לשאול: "איך שרדת / התמודדת / 
הסתדרת?" ואולי גם, "אז מה נעשה?". צריך לחכות לרעיונות של 
"זו באמת בעיה.  הילד ורק אם אין לו שום רעיון, אפשר להגיד 
בוא נחשוב עליה ביחד. היית רוצה אולי...". היזהרו מלבטל את 
לא  לך  )אמרתי  מלהאשים  נורא(,  לא  זה  שטויות,  )הכל  דבריו 
להציק / מה פתאום הוצאת פרי בשיעור( או להתרגש מדי ) "זה 

נורא, אני מעביר אותך בית ספר(.

אז כנראה שיהיה בסדר..

 בהצלחה!  
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קונה / מוכר / משכיר?

סימה טייר
רישיון משרד המשפטים 3161757

טל. 052-8481484

רימקס More - המשרד הגדול ביותר במודיעין ויישובי הסביבה

אני בדרך אליך

חשבתם על מעבר?
רוצים לדעת מה ערך הבית שלכם?

לפגישת יעוץ ללא התחייבות
התקשרו

הקפה עליכם
     העוגיות עליי

סימה טייר - רימקס מור מודיעין
כי הבית שלך שווה יותר

שנה טובה
והגשמת חלומות

מגוון בתים בבלעדיות
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בלט קלאסי ועוד.
כן הוצגו חוגי פעילות המיועדים לאוכלוסייה הבוגרת, ציור, ברידג', 
אנגלית, ריקודי עם, עיצוב דינמי, פילאטיס, כושר גופני-פונקציונאלי, 
כדור  בונה עצם,  ריקוד החיים, רצועות התנגדות, התעמלות  יוגה, 
נהנו  בנוסף  ועוד.  ולגברים  לנשים  כדורסל  מאמאנט,  טניס,  פיזיו, 

הילדים מהופעות עם מיטב כוכבי ערוצי הילדים.
תתחיל  הקתדרה  ופעילות  למבוגרים  המחול  להקת  פעילות 

באוקטובר 2018. ההרשמה נמשכת דרך אתר המועצה וניתן להגיע 
לשיעור ניסיון אחד בחוגים ללא תשלום.

לפרטים נוספים:
זוהר בן שימול, מנהלת החוגים:

zohar@gezer-region.muni.il ,08-9274007/052-3597119 
חן גורלניק, מנהלת מדור הספורט:

chen@gezer-region.muni.il ,08-9274005/054-7300511 

חוגים
ירידי חוגים בשלוחות השונות

יריד ססגוני להצגת מגוון החוגים שמציעה המועצה, 
התקיים, בארבע השלוחות, בית חשמונאי, נען, נוף 

איילון-שעלבים ומשמר דוד-חולדה  

לילדים,  פנאי  ופעילות  חוגים  של  העשיר  המגוון  הוצג  ביריד 
רובוטיקה,  מתמטיקה,  אנגלית,  אמנות,  ציור,  מוסיקה  חוגי  הכולל 
ודרקונים,  אלקטרוניקה, לגו, תעופה וחלל, המדען הירוק, מבוכים 
אתלטיקה,  ג'ודו,  אקרובטיקה,  קפוארה,  כדורגל,  כדורסל,  דרמה, 
הופ,  והיפ  ג'אז  ישראלי,  מודרני,  מחול  אמנותית,  התעמלות  טניס, 

 www.gezer-region.muni.il :רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באתר האינטרנט
אירועי התרבות מתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט, בפייסבוק ובניוזלטר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרסל עמירה - מנהלת התרבות במועצה: 08-9274047 תרבות.נוער. 

ספורט

® נכנסים לאתר תנ”ס
המועצה ® לוחצים 

על המחומש שבמרכז 
העיגול ® ונרשמים 

לשלל הפעילויות

הורה גזר
גזר" של המועצה, לצלילי  שיריה של  "הורה  ליום הולדת ה-70 למדינה, הופיעה להקת  בפסטיבל המחולות כרמיאל, שהוקדש השנה 
שחיבר  ומיוחדת,  חדשה  בכוריאוגרפיה  הגדולות,  הזמרות  של  לשירים  מחווה  לבן",  כחול  "דיווה  הנושא  במסגרת  זראי,  ריקה  הזמרת 

הכוריאוגרף טוביה טישלר. 30 רקדניות ורקדנים, חוללו בתלבושת ססגונית, בנמרצות ובהנאה וזכו לתשואות ולהערכה רבה.



נוער
תנועות הנוער פתחו שנת פעילות

טקס פתיחת השנה המסורתי של תנועות הנוער צויין בהשתתפות מאות 
חניכים וחניכות מיישובי המועצה

הפועלות  הנוער  תנועות  ומדריכי  חניכי  התאספו  הפעילות  שנת  ותחילת  הקיץ  סיום  לקראת 
לטקס  החקלאי,  והאיחוד  המושבים  בני  הצופים  צעיר,  מכבי  והלומד,  העובד  הנוער  במועצה, 

פתיחת השנה המסורתי.

חניכות וחניכי ד'-ו' ערכו טיול מיער חולדה עד משמר דוד עם מדריכיהם ובדרך עברו פעילויות 
שונות ולמדו על הרצל.

חניכות וחניכי ז'-ח' נפגשו ביער המגינים ברכמי יוסף ופעלו ב-3 תחנות: רכיבת שטח על אופניים, 
מתהפך,  רכב  האנושי,  בגנרטור  שייקים  הכינו  שכלל  צ'ילאווט,  ומתחם  המגנים,  ביער  ניווטים 

משחקי ענק, סימולטורים ועוד.
השנה,  פתיחת  לטקס  דוד  במשמר  ההנדסה  חיל  באנדרטת   כולם  התכנסנו  הפעילויות  בתום 

במעמד ראש המועצה ומנהל אגף התנ"ס, שברכו את חניכי המועצה.
9. צוותי ההדרכה  את הטקס הנחו עידו טל, מדריך ממושב עזריה ועילם גרבינר - מגרעין עודד 
מצגת  והוצגה  שחלפה.  הפעילות  שנת  על  והערכה  הוקרה  תעודת  קיבלו  ביישובים  והפעילים 

שסיכמה את שנת הפעילות תשע"ח שהיתה גדושה בפעילות.
בסוף הטקס הגיע הרגע לו חיכו כל הילדים, הופעה של הזמר טליסמאן, ומיד אחריו הזמר אביאור 

מלסה.
שנת  למדריכי  הנוער,  לרכזי  ביישובים,  הנוער  לוועדות  במועצה,  התפקידים  בעלי  לכל  תודה 
השירות וכמובן למדריכות ולמדריכים המופלאים שנתנו מכוחם ומרצם להצלחת האירוע, זה לא 

היה קורה בלעדיכם!

מאחלים שנת פעילות פוריה ומוצלחת!
צוות יחידת הנוער
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בחירות בפתח
 ב-30 באוקטובר 2018

 יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ
כולל במועצה אזורית גזר

היישוב הכפרי )קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי( משתייך למועצה אזורית שבה צורת 
המשילות נקראת "שלטון דו רובדי". הרובד העליון הוא המועצה האזורית המאגדת 
מספר ישובים, והרובד התחתון הוא היישוב הבודד המנוהל על ידי ועד מקומי נבחר.

יום הבחירות
יום זה יום שבתון.

בכל יישוב תוצב קלפי אחת או יותר שמיקומם יתפרסמו בהודעה לבוחר.

כל תושב יכניס לקלפי -
פתק צהוב - במעטפה צהובה    פתק לבן - במעטפה לבנה   פתק כחול - במעטפה כחולה

           מועמד/ת          רשימת מועמדים          רשימת מועמדים
     לראשות המועצה            מטעם היישוב           לוועד המקומי
      )בחירות ישירות(         למליאת המועצה              של היישוב

ואת 3 המעטפות יכניס לקלפי
כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים.

מה בוחרים?
þ מועמד/ת לראשות המועצה 
þ מועמדים למליאת המועצה

þ מועמדים לוועד מקומי

מי יכול לבחור?
כל אדם שגילו 17 ומעלה ביום הבחירות 
הפנים  במשרד  רשומה  ביישוב  וכתובתו 
להצביע  ורשאי  הבוחרים  בפנקס  נכלל 

בבחירות.

מי יכול להיבחר?
þ מי שרשום בפנקס הבוחרים של היישוב.

þ מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת המועמדות הוא בתחום היישוב.
þ בן 21 ומעלה ביום הגשת המועמדות.

þ אינו עובד מועצה / ועד מקומי במשכורת.
þ קרובי משפחה אינם יכולים לכהן יחד בוועד מקומי.

להרחבה, ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958, שהינו המקור החוקי לכללים, 

דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הוועד המקומי ועוד. 

מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
הפנים - יחידת המפקח על הבחירות - בכתובת:

http://www.moin.gov.il
באתר המועצה תחת לינק בחירות מוניציפליות -

www.gezer-region.muni.il

לפרטים נוספים המשיכו לעקוב אחרי
הודעות / פרסומי המועצה ומשרד הפנים.

מטעמי נוחות בלבד ישנם מקומות במסמך זה המנוסחים בלשון זכר. 
הכוונה היא לנשים וגברים במידה זהה.



פסטיבל חוויה בכרם ה-5:
חוויה בלתי נשכחת לאלפי מבקרים

אלפי משתתפים נכחו בערב הפתיחה של פסטיבל חוויה בכרם 5 אשר מתקיים זו 
השנה החמישית ביוזמת הנהלת המועצה

בראשית הערב שהתקיים במתחם יקבי ברקן, נהנו הבאים מטעימות 
יין מיקבי בוטיק מובחרים של ישובי המועצה והאזור. בהמשך הופיעו 
הורה  להקת  המועצה,  של  למוסיקה  הספר  בית   - מוסיקלי  להקת 
ואסף  גוריון  ישראל  לבמה  עלו  מכן  לאחר  ח"ן.  הזמר  וחבורת  גזר 

אמדורסקי, בהופעה סוחפת משירי הדודאים ועד ימינו.
פתוחים  ולבתים  האמנים  ליריד  אלפים  הגיעו  השבוע  סוף  במהלך 
ביישובים כרמי יוסף וסתריה ולמרות החום הכבד לא פסחו על ביקור 
בביתנים, רכשו מתנות לקראת החגים ונהנו ממופע הילדים של "נתי 

הגעתי והופעתי", אשר סחף  את הילדים. 
עזה  עוטף  מיישובי  עסקים  בעלי  המועצה  ארחה  הפסטיבל  במהלך 
אשר הוזמנו להשתתף כמציגים ללא עלות בפסטיבל ומכרו מתוצריהם, 
ובכך הוסיפו לאווירה הישראלית המלכדת והחמה, אשר מאפיינת את 

המועצה ואת פסטיבל חוויה בכרם.
  הפסטיבל משקף את אופיה החקלאי-תיירותי-קולינרי של המועצה 
את  לקדם  במועצה  הרבים  הקטנים  העסקים  לבעלי  לסייע  ומטרתו 
הרבים  היוצרים  האמנים  של  לכישרונותיהם  ביטוי  לתת  וכן  עסקיהם 
החיים ביישובי המועצה ולהעניק לתושבים ימים של כיף ושמחה בסיום 

החופש הגדול ולקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה.
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