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תושבות ותושבים יקרים,
חודש דצמבר הגיע אלינו במהרה
והביא איתו את החורף ,חיסוני השפעת,
המעילים שירדו מהארון ,הנוף שהופך
ירוק ואת חג החנוכה .החג שמסמל
עבורנו את ניצחון האור על החושך .את
היכולת של אור קטן ליצור הבדל גדול,
ואת סיפור הניצחון של המכבים שמוכיח
כי גבורה של יחידים יכולה לתת תקווה
בלבבותיהם של רבים .וכן כן ,גם חג עם
הרבה קלוריות ועם השירים הכי יפים.
השנה ,לצד הקורונה שעדיין כאן ,מסמל
החג הזה עבורי את העבודה המשותפת
שלנו תושבי המועצה .את הקהילה
שיצרנו בגזר .את היכולת שלנו ,לתרום,
כל אחד ,מהעשייה והנתינה שלו למען
התושבים ולייצר יחד השפעה גדולה.
החג השנה מסמל עבורי ,דווקא בתוך
התקופה המאתגרת ומלאת אי הוודאות
הזו ,שיש בה גם חושך וערפל ,לראות
את העתיד ,לפעול לייצר תקווה ,ולזכור
שזו רק תקופה שבסופה יגיע אור.
כשהבטתי אחורה בבואי לסכם לכם
את העשייה של החודשים האחרונים,
התחדדה לי הייחודיות שלנו .גזר הוא
לא רק מקום שגרים בו .גזר היא הבית.
והאהבה שלנו לבית ,הרצון לפתח אותו
ולשמור עליו למען הילדים והנכדים
שלנו הוא שדוחף אותנו להשקיע כל
כך במקום הזה גם בתקופת מאתגרות.
זה מה שנותן לנו את היכולת להסתכל
על העתיד בתוך ההווה הבלתי צפוי ,לא
לעצור לרגע ולהמשיך את ההשקעה
והפיתוח של המועצה בתקופה מתוך
אמונה וידיעה אמיתית שעבודה למען
העתיד מייצרת תקווה.
וכך ,לצד ניהול שיגרת קורונה ופיתוח
פתרונות יצירתיים בחינוך ,בבריאות
ובקהילה להתמודדות עם המשבר,
המשכנו לקדם את תכניות פיתוח
המועצה שלא נעצרו.
ביד אחד הובלנו שינוי ארצי להחזרת
כיתות א'-ד' לשבוע לימודים מלא ,מודל
שאומץ על ידי הממשלה ,וביד השנייה
"ניצלנו" את תקופת הסגר לחידוש
ובניית תשתיות במוסדות החינוך
בבנייה ותחזוק של כיתות ,מבנים
ומגרשי ספורט.
ביד אחת יזמנו את "חיבוק חינוכי",
תוכנית משלימה שמספקת מסגרות

חינוכיות לילדים לנוער ולהורים בימי
הקורונה וביד השנייה המשכנו ,את
פעילות החממה לחדשנות חינוכית
ופיתחנו מודל למידה מותאם לטבע
ולמרחב הפתוח ,מודל שישאר איתנו
במערכת החינוך הרבה אחרי שהקורונה
תגמר.
ביד אחת עבדנו צמוד עם צוותי הצח"י
המסורים שלנו בישובים לניהול שגרת
קורונה וביד שנייה פעלנו עם הוועדים
המקומיים להמשך פיתוח התשתיות
בישובים וקידמנו פרויקטים לשיפור
איכות החיים שלכם ביישוב.
ביד אחת מחלקת הרווחה יחד עם
מתנדבים בכל הישובים הקימה מערך
מועצתי של חקירות אפידמיולוגיות
ומערכי בדיקות שהגדילו את היעילות
שלנו בניהול המשבר ,וביד שנייה
מחלקת התרבות דאגה לפעילויות
העשרה ,ספורט ובידור לתושבים בכל
הגילאים כדי להמשיך את השגרה.
ביד אחת תמכנו בעסקים המקומיים,
סייענו במתן הנחות בתשלומים ועידוד
קנייה מקומית ,וביד שנייה ניצלנו את
תקופה הסגר להבאת תקציבים לטובת
חיזוק תיירות הפנים ואתרי המורשת
במועצה.
ועם הקורונה ,ולצידה ,ניצחנו בלא מעט
מאבקים חשובים למועצה :מניעת
הקמת מחלף לטרון בעמק איילון שאיים
לפגוע במרחב המורשת והתיירות שלנו,
הארכת זמן ההסדרה של המשקים
בעקבות תיקון  116שאיים על החקלאים
ומאפשר כעת זמן הערכות להסדרת
המשקים ,החזרת  350דונם לחקלאים
במאבק על וותמ"ל קרית עקרון ,וגיבוש
תוכנית עבודה ממשית עם נתיבי ישראל
לחידוש ושיפור הכבישים במועצה .יש
עוד מאבקים לא מעטים לפנינו ,אבל
בשביל הבית נלחמים ומנצחים ,ועל
הדרך גם נותנים תקווה לרבים.
בשבילי גליון גזרי מידע שמונח לפניכם
הוא ייחודי ומרגש .הוא מספר את
סיפורה של גזר .איך מחויבות ואהבה
למקום זורעת תקווה שמנצחת את
החושך .תיהנו ותהיו גאים בהתפתחויות
שהובלנו .זה בשבילכם ובזכותכם.
שלכם
רותם ידלין
ראשת המועצה
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מובילים שינויים ארציים
מועצה אזורית גזר הובילה את שינוי
מתווה הלימודים ברמה הארצית .בסיום
הסגר השני הוחלט כי תלמידי א-ד
ילמדו רק  3ימים בשבוע .עובדי מנהל
החינוך גיבשו יחד עם מנהלי ומנהלות
בתי הספר מתווה חזרה מלא לכיתות
א'-ד' .ראשת המועצה ,רותם ידלין,

הציגה את המתווה של המועצה ,שבו
בניצול נכון של המשאבים ניתן ללמד
את כל התלמידים במשך חמישה ימים
בשבוע .מתווה גזר אומץ על ידי רשויות
מקומיות ברחבי הארץ ,ולאחר מכן
על ידי הממשלה .ידלין אמרה " -יזמנו
את מודל החזרה ללימודים ל  5ימים

מתוך המחויבות שלנו לבריאות הפיזית
והנפשית של הילדים .חזרה למסגרות
היא הכרחית עבורם .לשלטון המקומי
יש את הידע והנסיון בשטח .מקבלי
ההחלטות והממשלה צריכים להתייעץ
איתנו יותר כדי שנוכל יחד להביא
פתרונות יצירתיים ומדויקים לתושבים".

עדכון מדיניות אכיפה של תיקון  116לחוק התכנון והבנייה

ראשת המועצה בפגישה הראשונה אצל שר המשפטים
בנוגע למתווה ,שנערכה לפני מספר חודשים

מועצה אזורית גזר הייתה שותפה
מרכזית בשנתיים האחרונות במאבק
המרחב הכפרי ,שהובילו תנועת
המושבים ומרכז המועצות האזוריות,

בנוגע לתיקון  116לחוק התכנון והבנייה.
הובלנו יחד מתווה המתייחס להקלות
באכיפה ובענישה ,והתרכזנו בכך שהיכן
שניתן להסדיר  -יש לאפשר זאת.
ראשת המועצה רותם ידלין נפגשה
לפגישות עבודה רבות והדוקות עם שר
המשפטים ,שר החקלאות ,עם המשנה
ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ,
מנהל רשות מקרקעי ישראל ,ישיבות
בכנסת ושלל ישיבות פנימיות ,והיתה
שותפה להובלת שיח ציבורי ער בדבר
זכויות המושבים והמרחב הכפרי.
המאמצים נשאו פרי ומשרד המשפטים

הודע על מדיניות האכיפה החדשה
בנוגע לתיקון  - 116כאשר המסמך
מתייחס למרבית הנקודות שהעלינו
במתווה וכולל שנתיים הקפאת אכיפה
במבנים הניתנים להסדרה.
כעת הנטל עובר לבעלי המשקים לקדם
בשנתיים הקרובות את הסדרת המשקים
ברשות מקרקעי ישראל ובוועדה
המקומית לתכנון ובנייה .אנו קוראים
לכם לפעול במלוא הרצינות ובזריזות
על מנת להסדיר את המשקים .באתר
המועצה ניתן למצוא את עיקרי המתווה.
המועצה כאן עבורכם להסברים ועזרה.

שומרים על עמק איילון
בשיתוף פעולה בין המועצה ,ארגוני
הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,קק״ל,
החברה להגנת הטבע ,משרד הגנת
הסביבה ומשרד החקלאות נעצרה
התכנית להקמת מחלף חלופי
למחלף לטרון בלב עמק איילון,
שעלתה לדיון בוועדה המשותפת
לתחבורה יבשתית במינהל התכנון.
"ש ֶׁמׁש ְבּגִ ְבעֹון ּדֹום וְ יָ ֵר ַח ְב ֵּע ֶמק
ֶ

ַאיָ ּלֹון" – כך פתחה ראשת המועצה,
רותם ידלין ,את דבריה בפני הוועדה
בציטוט מספר יהושע ,פרק י׳,
פסוק י״ב ,שמבהיר את חשיבותו
ההיסטורית של עמק איילון לעם
ישראל .ידלין ציינה את חשיבות
העמק למורשת מלחמת העצמאות
וקרבות לטרון ,ואת חובתנו לשמר
את האזור הפתוח ,החקלאי ,בעל

הרגישות הסביבתית ,שמהווה את
מעלה נחל איילון ונחל נחשון ,והינו
שער הכניסה לירושלים.
לאחר שמיעת הדברים גנזה הוועדה
את תכנית מחלף לטרון החלופי אשר
לא תמשיך להיות מקודמת .המועצה
תמשיך לעמוד על המשמר של נכסי
ההיסטוריה ,המורשת והחקלאות של
ארץ ישראל!

יחד עם סתריה ונצר סרני בהתנגדות לותמ״ל רחובות
בדיון ההתנגדויות בפני חוקר
הותמ״ל הציגה ראשת המועצה ,רותם
ידלין ,את התנגדות המועצה ,בבקשה
לאיזון בין תכנית הבנייה ברחובות
לבין הפגיעה במושב סתריה ובדרך
הגישה למושב סתריה.

בדיון ,בנוכחות רונית ויתקון ברקאי,
נציגת היישוב סתריה במליאת
המועצה וליאור כרמל ,מזכיר הקיבוץ
נצר סרני ,נדרש  -שיוזז מסוף
התחבורה שמתוכנן אל מול מושב
סתריה; שיוקם קיר אקוסטי בכביש

 40אל מול מושב סתריה ,לכל אורכו;
שינתן פתרון תנועתי ליציאה דרומה
ממושב סתריה לכביש  ;.40שיחובר
כביש  423לכביש הגישה העתידי
לקיבוץ נצר סרני .אנו נמשיך ונעדכן
בהתפתחויות ובהחלטות.
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נתיבי ישראל – שותפים לדרך

ראשת המועצה רותם ידלין עם מנכ״ל נתיבי ישראל ,ניסים פרץ

ראשת המועצה רותם ידלין נפגשה עם
מנכ״ל נתיבי ישראל ,ניסים פרץ וצוות
משרדו.
בפגישה נסרקו הפרוייקטים בביצוע
ואת אלו שיתחילו בתקופה הקרובה -
גשר מעל הנחל בכניסה לקיבוץ גזר,

כיכר משמר איילון ,כיכר גזר ,הסדרת
ניקוזים בכניסה לכפר שמואל ,תאורה
בכביש משמר איילון-שעלבים ,ותחנת
הסעים בצומת נוף איילון.
המנכ״ל אישר לצאת לתכנון
בפרוייקטים הבאים :כיכר ומדרכה

בכניסה לבית עוזיאל ,הסדרת הפנייה
ממטמנת נען לכביש  ,44מדרכה בכביש
הכניסה לקיבוץ גזר ,וכיכר בכניסה
לקיבוץ חולדה.
בנוסף ,אנו מקדמים את הסדרת הדרך
לבסיס שורה ,בכביש האחורי בין
מצליח לנען .כל הפרוייקטים האלה
יצאו לביצוע בשנים הקרובות לאחר
אישור תקציבי.
כמו כן ,דנו המשתתפים בתכנית האב
לחומש הבא במסגרתה יקודמו כיכר
ראשית בכניסה ליד רמב״ם ולאחר מכן
בכניסה לעזריה .הכיכרות מקודמות
לפי תבחינים מסודרים בנתיבי ישראל.
מול משרד התחבורה אנחנו בשלבי
אישורים וממתינים לתקציב מדינה כדי
לקדם את הכביש החדש ליציץ והסדרה
של כביש  423מצומת נען ועד הקיבוץ.
ידלין אמרה בתום הפגישה" :גאווה
לתכנן לטווח ארוך ונפלא שיש למועצה
שותפים אמיתיים בנתיבי ישראל!"

בשורה ענקית לחקלאי כפר ביל״ו וגני יוחנן
באמצע ספטמבר הוחלט בותמ״ל על
צמצום תכנית קריית עקרון ב140-
דונם נוספים והשבתם לחקלאי כפר
בילו וגני יוחנן .סך הכל צומצמה
התכנית בכ 350-דונם.
בדיון שהתקיים אומץ חלק
החוקר
מהמלצות
משמעותי
שהתייחס להתנגדויות המושבים גני
יוחנן וכפר ביל"ו והמועצה האזורית
גזר .בכך המועצה אזורית גזר מהווה
מצפן למרחב הכפרי כולו ,כפי שאמר
החוקר ״יש עדיין מקום לשמור
את האופי ההתיישבותי מרחבי
השונה בין שני סוגי היישובים עיר
ומושב ...כל אחת מצורות היישוב
יכולה לפתח את מרחבה כרצונה
תוך שימור ופיתוח ערכיה וזהותה
המקומית .נושאים הקשורים בעיני
לסוגיות של צדק מרחבי.״
רותם ידלין ,ראשת המועצה ,אמרה

בעקבות ההחלטה" :זהו ניצחון
גדול לתושבי כפר ביל"ו וגני יוחנן
ולמועצה אזורית גזר .לראשונה
הותמ"ל מתחשב בטענות המרחב
הכפרי ומצמצם את התוכנית.
המאבק הזה הוכיח שבעבודה קשה
 הצדק מנצח .אני שמחה שהצדקיצא אל האור ,שהתכנית הבזבנית
שהוגשה תצומצם בצורה ניכרת

ותפחית את הפגיעה באדמות
החקלאיות .מדובר בהישג חסר
תקדים שיאפשר לחקלאים שלנו
להמשיך ולעבוד בשטחים הפתוחים.
מועצה אזורית גזר תמשיך להיות
גאה בחקלאיה ,באדמותיה אשר
 99%מהן מעובדות לחקלאות –
גפנים ,ירקות מכל הסוגים ,פרדסים
וחקלאות עונתית".
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משולחן ההמועצה

פיתוח תשתיות ביישובים
בפדיה ,כפר ביל"ו ,ובשעלבים החלו
בשדרוג תאורת הרחוב לתאורת לד.
בקרוב יתחילו העבודות גם ביישובים
רמות מאיר ,חולדה וסתריה .כחלק
וחיסכון
אנרגטית
מהתייעלות
ביישובים אנו עתידים להחליף עד
סוף שנת  2020כ  1200 -פנסים
ביישובי המועצה!
בשעלבים התחלנו בעבודות פיתוח
במטרה לאפשר הגעה בטוחה של
הולכי רגל לבתי הספר .בנוסף ,לאחר
פניית המועצה לנתיבי ישראל  -החלו
עבודות להסדרת כניסה למעביר מים
למניעת הצפות בכניסה לשעלבים.
בד בבד ,החלו עבודות עבור רחבת
קידוש ושיקום שביל עבור בית הכנסת
הספרדי .
במספר יישובים שוקמו מספר

בשיתוף הוועדים המקומיים ובהתאם
לסדרי העדיפויות שהם מציגים לנו,
מתבצעות ביישובים עבודות הקמה
ותחזוקה .קבלו טעימה על קצה המזלג
מהעבודות האחרונות שביצענו:
בקיבוץ גזר  -נערך משאל עם לילדי
הקיבוץ בו הוצגו להם  3אפשרויות
למתקני משחק .לאחר הצבעה
דמוקרטית נבחר המתקן ואנחנו כבר
סיימנו את תשתית המתקן ואת
ההצללה .המשך יבוא
בכפר ביל"ו הוקם אתר כושר חדש ,וכן
הוקם מתקן משחקים חדשני ומרהיב
והותקנה גם הצללה .בנוסף  -הוחלף
שער הכניסה החשמלי.
בבית חשמונאי הותקנו מתקני משחק
חדשים בשני גני שעשועים ,וצורפה
לכך רשת הצללה צבעוניות ויפה.

הצללות שניזוקו בסערה הגדולה
בחודש מרץ בניהם חולדה ,משמר
איילון ,רמות מאיר ,יד רמב"ם ועוד.
ברמות מאיר ובמצליח  -הוחלפו
תחנות הסעה לתחנות חדשות .בקרוב
יוחלפו גם התחנות בעזריה.
בבתי הספר ניצלנו את תקופת הסגר
וביצענו עבודות פיתוח וניקוז בכניסה
לבית ספר שחקים ובכניסה לבית
ספר שדות איילון.
בבית העלמין האזורי התחלנו לצקת
כ 80 -קברים במסגרת עבודות
הפיתוח והרחבתו.
בגזרת הביוב  -החלה עבודה להחלפת
קו ביוב גרביטציוני בנוף איילון .רשות
הניקוז ירקון ורשות ניקוז שורק
לכיש החלו בעבודות תחזוקת נחלים
אזוריים לקראת החורף.

בית ספר שחקים

ישרש
פיתוח מעברי חציה בדרך
לקרית חינוך שעלבים

שיקום קו ביוב נוף איילון

בית חשמונאי

כניסה לשעלבים  -הסדרת
ניקוז על ידי נתיבי ישראל

שיקום הצללה יד רמבם

כפר בילו

שעלבים בית הכנסת הספרדי
תחזוקת נחלים בבית חשמונאי

רמות מאיר

שיקום הצללה בחולדה

שער בכפר בילו

מצליח
תחזוקת נחלים ביציץ

עבודות בבית העלמין

בית ספר שדות איילון ועתידים

שיקום הצללה ברמות מאיר

תאורת לד ביישובים

6

גזרי מידע | דצמבר | 2020

מיגור שינוי אקלים בלי להזיע

שינוי אקלים נשמע כמו בעיה מופשטת,
אולי נחלת הארגונים הירוקים ,אך אנו
חווים אותו ביום יום  -מהצפות בעונת
הגשמים שהפכו לשגרה ועד לתחזית
קבועה של מזג אוויר "חם מהרגיל".
באגף תחזוקה ותשתיות של המועצה
מבינים ששינוי האקלים משפיע
על כולנו ובצורה שיטתית ועקבית
הם חותרים לאזן בין פיתוח ,כלכלה
וסביבה .לדברי שמואל הררי ,מנהל
האגף "האומנות היא מציאת נקודת
איזון שבה כל ערך מעצים את השני".
בתהליך העבודה של האגף ניתן
למצוא מספר תחומים:

התייעלות
מתחדשת
במטרה לשדרג את תאורת הרחוב
ובמקביל להפחית לוועדים המקומיים
את חשבון החשמל הוחלפו ב – 6
ישובים תאורות הרחוב מתאורה רגילה
לתאורת לד .שמואל" :המיזם לשדרוג
תאורת הרחוב בששת היישובים
לתאורת לד באמצעות מכרז משותף
 הצליח בענק .בימים אלו מסתיימתהחלפה של מעל  1,230פנסי רחוב,
באיכות גבוהה ובמחיר אטרקטיבי.
תאורת לד מפיצה אור רב יותר
וחסכונית בצורה משמעותית".

החלפת רעפים וחידוש גגות

גגות רעפים | פרגולות | דקים | גדרות | בתי עץ
הכנות לחורף
ותיקוני נזילות

להצעת מחיר
 052-7796655יוני עוקשי | פקס | 0774345981 :דואלetzyoni1@gmail.com :

אנרגטית

ואנרגיה

המועצה אף העמידה לרשות היישובים
שיטת מימון ,שפרסה את החזר
ההשקעה מול המועצה על תקופה
של  3שנים ,דבר שאפשר ליישובים
להמשיך ולהשקיע בפרוייקטים נוספים
במקביל לשדרוג התאורה.
ברוח התייעלות האנרגטית שמקודמת
ביישובים ,המועצה גם מסתכלת
פנימה .בוצע מיפוי של כל גופי התאורה
ומערכות המיזוג בבתי הספר וגני
הילדים של המועצה ,שחלקם ישנים
וזוללי אנרגיה .גובשה תוכנית מפורטת
להחלפתן (עד רמת הנורה) ,שהוגשה
למשרדי הממשלה למימון משלים.

במקביל להתייעלות ,המועצה מקדמת פרויקט
כלכלי של ייצור ומכירת חשמל ממקורות מתחדשים
ע"י התקנת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות
המועצה .שלב א' כלל התקנת מערכת בגודל של 190
קילו-וואט ,שכבר מוכיח את עצמו כמקור הכנסה
ומפחית פליטות גזי חממה .בימים הקרובים יחל
שלב ב' ,שכולל התקנת מערכת גדולה יותר פי 3
בגודל ועומדת על  650קילו-וואט.
פתרונות אקולוגיים לבעיות הנדסיות בתחום
הניקוז
אגף התשתיות מיישם פתרונות אקולגיים לבעיות
הנדסיות בתחום הניקוז .שינוי אקלים גורם לירידה
של כמות גשמים גדולה בפרקי זמן קצרים .זרימת
מים לא מרוסנת בספיקות גבוהות סוחפת קרקע
למורד ,מציפה בתים והורסת שטחים חקלאיים.
במקום בנייה אגרסיבית בבטון והריסת הנוף במרחב
הכפרי ,אגף התשתיות עבר לתפיסה אקולוגית של
שבירת אנרגיית המים ,חלחול מקומי לטבע ,שתילת
צמחייה מייצבת ,ויצירת בתי גידול לחים.
לדוגמא  -בחורף שעבר שוב הוצפו בתים בחולדה,
אחרי שגשמים משמעותיים התנקזו מהשטחים
החקלאיים לרחובות ההרחבה .לצורך כך הוקמה
בריכת השהייה בין השדות להרחבה ,שממתנת את
השיטפונות מהשטחים החקלאיים ומסיטה את
הזרימה מההרחבה לנחל.

| דצמבר  | 2020גזרי מידע 7

הפתרון האקולוגי מומן ובוצע על-ידי
רשות ניקוז שורק-לכיש ,בשיתוף עם
קיבוץ חולדה ,שהקצה את הקרקע
לבריכה .בהמשך מתוכננות עוד שלוש
חלקות השהייה בשטחי המועצה,
בשיתוף עם רשויות הניקוז.
שינוי התפיסה באה לידי ביטוי גם
בפרויקטים קטנים .לדוגמא ,בעיית
סחיפת הקרקע למגרש ספורט בתיכון
איתן טופלה ע"י שתילת צמחייה
מייצבת ורב עונתית שתחזיק את
הקרקע .מעבר לגינון אקולוגי מקטין
משמעותית את צריכת המים ,מונע
ריסוסים ומחזיר את הצמחייה והחיים
לשטחים הציבוריים.
שדרוג מערכת הביוב
בשנה האחרונה בוצע שדרוג של תחנת
סניקה לביוב בכפר ביל"ו .בהמשך,
ישולב גינון בר קיימא בהיקף התחנה,
יחד עם הקמת פינת מיחזור חדשה

בשיתוף עם היחידה הסביבתית.
בנוסף ,החלפת קו סניקה לביוב
בשטחי סתריה ונען באורך של 4.5
ק"מ מושלמת בימים אלו  -קו שיתרום
להפחתת צריכת חשמל בפעולות
השאיבה ומניעת זיהום קרקע.
באמצעות השדרוגים המועצה צופה
לעתיד ,מונעת זיהום קרקע לסביבה,
חוסכת בעלויות ,ומשפרת את איכות
החיים של תושביה.
הפרויקטים מומנו ע"י הסכם מול
משרד הביטחון ,שבמסגרתו בוטלו
שתי תחנות סניקה לביוב ,שמבזבזות
חשמל ,תוך מעבר לפיתרונות
גרביטציוניים  -בהתאם להמלצת
המשרד להגנת הסביבה.
העבודות מבוצעות במסגרת תכנית
אב לביוב אשר מגדירה את ההשקעות
ושדרוגים הנדרשים עפ"י צפי גידול
האוכלוסייה עד שנת  .2040התכנית

אושרה בוועדה המקצועית שבה
שותפים המשרד להגנת הסביבה
ומשרד הבריאות .תוכנית ההשקעות
בהיקף של  30מיליון  - ₪והפרויקט
הבא כבר בתכנון.
לסיכום אומר שמואל " :החוכמה בידי
הרבים ,ונציגי אגף תשתיות ישמחו
לשמוע עוד רעיונות מתושבי המועצה
על פרויקטים ותפיסות חדשות בתחום
הפיתוח והסביבה .נגמרו הימים
שהמלחמה במיגור שינוי האקלים
רק בידי חולמים ירוקים  -הכלכלן
והמהנדס הם כיום חלק בלתי נפרד
מהמערכה .המדינה שנשאיר לנכדינו
תקבע על ידי יחסינו היום לשטחים
הירוקים .שמירת הירוק במרכז ,בלי
שהתכוונו ,גם מכתיב את היחס של
שכנינו העירוניים לסביבה .אך כדי
לשנות את הדברים הגדולים  -חייבים
להתחיל מהדברים הקטנים".

במושב
בית
שירותי יעוץ ותיווך נדל"ן
בניהול מאיר וענת קריחלי

מושבי השפלה והסביבה

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בכרמי יוסף
חשמונאי
בבית

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

בבית חשמונאי

 235/670גינה גדולה,
בריכה +יחידה מניבה

בכרמים מושקע! 177/220
 6חד' מרפסת  30מטר ,נוף!

מגרש  650מ' בנוי  240מ'
עם יחידה! גינה גדולה נוף!

בוותיק נכס נדיר! מגרש כ  500מ
בית מושקע  280מ׳ עם יחידה!

 5חד' בשתי קומות ,מגרש
 250מטר גינה יפה מרוכזת!

בכפר בן נון

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

במיקום פסטורלי פינתי 180/500
עם יחידת דיור נוף משגע!!!

נחלה  1,700מ'  28 +דונם
בית 190מ זכות לבית נוסף!

מגרש  800מ' בית  250מ'
נוף! יחידה! ₪ 4,800,000

בית מרווח מואר ,נוף!!!
 280/800עם יחידת דיור!

נ
מכר
בכרמי יוסף
בית יפה משופץ  6.5חד'
נוף מערבי! גינה גדולה!
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מגיעים ראשונים לשמור על הבית:
מתנדבי יחידת הכבאות משמר דוד נחשפים

יישובי המועצה מתפרסים על פני שטח נרחב עם שדות ,יערות ,בתים ומפעלים שמחייבים הגנה מתמדת
מפני סכנות אש .תחנת הכיבוי איילון בלוד אחראית על שירותי הכיבוי בשטח ,אבל מה קורה כשכמה
דקות מפרידות בין אירוע פשוט יחסית לאסון? מתנדבי יחידת הכיבוי המקומיים מספקים את המענה
לפני מספר חודשים טיילה לה קבוצת צעירים
ביער ליד כרמי יוסף .הם צעדו קצת ,נחו
קצת ,והתיישבו בכיף לאכול סביב מדורה.
שרו שירים ,סיפרו צ'יזבטים ועזבו את המקום
שמחים וטובי לב ,מבלי להבחין בפרט קטנטן –
המדורה שהדליקו לא כבתה לחלוטין .האירוע
הזה התפתח לשריפת יער רצינית .זמן לא רב
לאחר מכן ,שריפת קוצים שפרצה בנחשון
התקדמה במהירות ואיימה להתפשט עד קו

הבתים הראשון של היישוב.
אלה לא היו אירועי האש היחידים בשטחי
המועצה האזורית גזר .השנה האחרונה היתה
חמה ,שלא לומר בוערת .ויחד עם זאת ,רוב
הקוראים את השורות האלה כלל לא ידעו
שממש לידם היתה סכנה גדולה שעלולה
היתה לשנות את כל מהלך חייהם .הם לא
יודעים את זה בזכות התגובות המהירות של
מתנדבי יחידת הכבאות בחולדה ובמשמר דוד,

שמנעו נזקים כבדים ברכוש ובחיי אדם.
מי שומר עלינו?
באירועי אש וחירום אחרים שנמצאים תחת
מטריית הטיפול של מכבי האש ,הזמן הוא
פקטור קריטי ביותר .יישובי גזר משויכים
לתחנת מכבי האש איילון שבלוד ,אך כדי
לקצר את משכי הזמן של ההגעה הראשונית
לזירות השונות ,ביישובים חולדה ומשמר דוד
הקימו יחידת מתנדבים עצמאית ,שמורכבת

הגינה
של סבא
וסבתא
בואו להתנדב
במיזם גינון רב דורי

פרוייקט משותף של מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים והיחידה הסביבתית
מיזם גינון רב דורי המשלב אהבת האדמה ואהבת ילדים
סבא וסבתא  -אוהבים את מלאכת הגינון? יש לכם ידע ויכולת לתחזק גינה לאורך זמן וכמובן אוהבים ילדים? זה בדיוק בשבילכם!
בואו להתנדב בעשייה משמעותית בהפעלת "הגינה של סבא וסבתא" בשיתוף ילדי המועדוניות.
איפה? ההתנדבות היא במועדוניות ביישובים יציץ ופדיה
הה
ת
נ
ד
ב
מתקי ות
מתי? החל מחודש ספטמבר בשעות אחר הצהריים
באוויר ימת
ה
כמה פעמים בשבוע? כמה שתרצו!
ובהתאפתוח
להנ ם
חיות

לפרטים ניתן לפנות:
שרון אקשטיין עו"ס רכזת עבודה קהילתית אזרחים ותיקים ומתנדבים sharone@gezer-region.muni.il 08-9274069
נופר ששון עופר רכזת קיימות וחינוך סביבתי nufar@gezer-region.muni.il 052-6407261
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מתושבי המקום ומעניקה מענה מיידי
לאירועים ,לכל הפחות עד הגעתם לזירה של
כוחות מכבי האש.
בשיחה עם דרור גלעד ,מפקד יחידת
המתנדבים ,תושב משמר דוד (מהנדס
אלקטרוניקה בתעשייה האווירית) ,וסגנו עדי
לב-יהושע ,תושב חולדה (מנהל פרויקטים
בהייטק) ,שמענו קצת על פעילות היחידה,
על ההכשרה של חבריה ועל שיתופי הפעולה
שהיא מקיימת מול הגופים הגדולים בשטח.
כמה נפוצים אירועי האש באזור? באיזו
תדירות אתם מוקפצים לאירועים?
"לפעמים פעם בשבועיים ,ולפעמים שלוש
פעמים באותו יום ,כמו שקורה בעונה החמה
של השריפות" ,אומר דרור" .אנחנו אמנם
לא מכבי אש במשרה מלאה ,אבל כל
המתנדבים יודעים שהזנקה לאירוע יכולה
להגיע בכל רגע .זו שגרת החירום שלנו".
הסגן עדי מספר על אירוע טרי ממש
מהשבוע האחרון" :קיבלתי דיווח על
משאית שהתהפכה סמוך למשמר דוד.
כשאתה מקבל מידע כזה אין לך שום דרך
לדעת אם יש באירוע לכודים ,פוטנציאל
לשריפה של חומרים דליקים או דליפה
של חומרים מסוכנים .לתגובה מהירה יש
חשיבות פשוט קריטית .מיהרתי לזירה
והגעתי ראשון ,ומייד ביצעתי את כל הבדיקות
הראשוניות המתחייבות .במקרה הזה ,למרבה
המזל ,הנהג והנוסע שלצידו הצליחו להיחלץ
יחסית ללא פגע .אבל גם במקרה כזה ההגעה
המהירה לזירה חשובה :הדיווח שלנו לתחנת
איילון מאפשר להם להבין במהירות באיזה
סדר גודל של אירוע מדובר ,ולהימנע מהזנקת
כוחות מיותרת".
דרור ,מוסיף" :אנשים ביישובים לא תמיד
מודעים לזה ,אבל ישנם אירועי אש כמעט כל
הזמן :בשנה האחרונה היו שריפות רציניות
בנחשון ובכרמי יוסף .שריפת בית שהתחוללה
במשמר דוד עקב קצר חשמלי לא נגמרה באסון
רק בזכות ההגעה המהירה של המתנדבים שלנו
לזירה .שריפה שהשתוללה בהאנגר גדול בין
חולדה למזכרת בתיה איימה להבעיר חומרי
דשן ,ונבלמה בזכות ההגעה המוקדמת של
מתנדבי היחידה שסייעו להכיל את האירוע
ולסיימו תוך כמה שעות בלבד ,בעזרת כוחות
כיבוי אש נוספים שהגיעו בהמשך .וזה רק חלק
קטן מהאירועים שהגענו אליהם".
"צריך להבין ,באירועי אש ,רבע שעה מפרידה
בין שריפה קטנה ונשלטת יחסית לאירוע גדול
שמצריך הקפצת כוחות מכל הגזרה ,ואולי
מטוסים ומה לא" ,עדי מוסיף 24" .המתנדבים
של היחידה גרים קרוב ,מכירים היטב את
האזור ,ומי שיכול מגיע מייד לזירת האירוע".
לאיזה גיבוי אתם זוכים מהמועצה?
"בערך בכל בקשה שעלתה מצידנו" ,מחייך
דרור" .רק לאחרונה המועצה רכשה עבורנו

מכשירי קשר ייעודיים ומסיכות 'חצי פנים'
עם פילטרים נגד עשן כדי שנוכל להגיע קרוב
לאש .המועצה גם הקצתה לנו קורסים להוצאת
רישיון ג' ,כדי שכמה שיותר מתנדבים יוכלו
לנהוג בכבאית ולהגביר את הזמינות לאירועים.
משלושה מתנדבים בעלי רישיון ג' עלינו
לשישה ,כולל אברש'ה ,ותיק המתנדבים שלנו,
בן  ,74שממשיך לאייש את ההגה בקביעות.
קיבלנו גם ביגוד מיוחד ,ציוד מסוגים שונים,
ואפילו אלונקת 'קרש גב' שאפשר לקבע אליה
פצוע ומשמשת גם במקרים של רעידות אדמה
וחילוץ ממבנים".
עדי מוסיף" :אני אספר לכם קוריוז משעשע.
בשריפה שהייתה בכרמי יוסף אחד האנשים

הראשונים שהגיעו הייתה ראשת המועצה
רותם .וזה לא רק בגלל שהיא גרה שם .זה
הסגנון שלה .אני ודרור יודעים שאם אנחנו
צריכים להשיג את רותם או את הקב"ט ,עכשיו,
או בכל זמן ,אנחנו יכולים להתקשר או לסמס
והם יענו במהירות ובענייניות .זה נותן הרבה
ביטחון ורוח גבית".
ראש גדול ,תקשורת פתוחה והדדיות עם
הגופים במרחב
"אנחנו כאן לגמרי מתוך רצון לתת ולעזור
ולשמור על היישובים והקהילות שלנו" ,דרור
מבהיר" .כחלק מהמשימה הזו ,אנחנו שומרים
על יחסים שוטפים ומעולים עם כל הגורמים
במרחב .בזמן שריפות גדולות המתנדבים שלנו
איישו משמרות בתחנת איילון ובעוד מקומות,
כדי לאפשר לכבאים שזו עבודתם לעשות
את המקסימום מתוך ידיעה שיש מי שיענה
לקריאות בתחנה .אנחנו שומרים על יחסים
מעולים גם עם קק"ל ,וכמובן עם הפקחים
שהתווספו ליחידה הסביבתית במועצה
בשנתיים האחרונות ,ותפקידם בין השאר
לאכוף את הנושאים של שריפות לא חוקיות
ולא מתואמות ,או טיפול מסוכן בגזם ופסולת
שיכולים לגרום לשריפות ומפגעים".
עדי משלים" :קק"ל מטפלים ביערות ,וכמובן
שיש לזה קשר הדוק למניעת שריפות .בגזרה
שלנו אנחנו מעבירים להם דיווחים ,והם
מטפלים .השנה למשל קק"ל ביצעו חישוף
ליער חולדה ,שבמסגרתו מורידים עשביה,
כורתים את הענפים הנמוכים של העצים וכך

מפחיתים את הסיכוי לשריפת יער .הם גם
נתנו לנו חליפות לשריפות קוצים ויער ,ורמת
המיגון שלנו השתפרה מאוד".
תחומי עיסוק :כל דבר (כמעט) .הכשרה:
יסודית .מחויבות :עילאית
עדי מנהל פרויקטים בהייטק ,ודרור עובד
בתעשייה האווירית .מתנדבים אחרים ביחידה
עוסקים בשלל מקצועות ותחומים ,כשהמכנה
המשותף לכולם הוא מגורים בסביבה
הקרובה ורצון לתרום ולשמור על הקהילה .כל
המתנדבים ביחידה עוברים הכשרה של 14
מפגשים כדי להכין אותם לסוגי האירועים
שאיתם יצטרכו להתמודד בהתנדבות שלהם.
עדי מספר" :כשהתחלתי ביחידה ,לפני חמש
וחצי שנים ,ביני לביני הייתי קצת ציני .מה
אני ,בן  ,40אתחיל פתאום להיות כבאי?
אני אוכל לטפל בשריפות ולעזור לכבאים
מקצועיים? אבל אחרי זמן קצר מאוד,
כשראיתי כמה העזרה שלנו משמעותית
וחשובה ,הציניות התפוגגה .היום אנחנו כל
כך בתוך זה שאנחנו כבר בתחרות מי יגיעו
קודם לאירוע .אני חושב ,בצניעות ועל
סמך הערכה מבוססת ,שיחידת המתנדבים
שלנו מתאפיינת בזמני הגעה לאירועים
מהמהירים במרחב ,אם לא בארץ .עד
כדי כך החבר'ה פה מחוברים למה שהם
עושים".
מסר לקהילה :ערבות הדדית וגלאי עשן
עבור דרור ועדי ,ההתנדבות לא מסתכמת
בהגעה לאירועים שאליהם הם מוזעקים .הם
רואים בתפקידם מכשיר חשוב להטמעת
הרגלי בטיחות וערבות הדדית בקהילה ,כזו
שתשמור על כלל חבריה ,בדגש על המבוגרים
יותר ,או מי שמתקשים מאיזושהי סיבה.
"חקלאות היא חלק חשוב ממרקם החיים כאן",
אומר דרור" ,ואני לגמרי מבין את החקלאים
והקשיים שלהם ,בטח בזמן הקורונה .בגלל
ששריפות גזם הן חלק בלתי נפרד מהשגרה
בחלקים מסוימים מהשנה ,חשוב מאוד
שנעבוד בתיאום ונימנע מאירועי אש מסוכנים.
במשולש שבין קק"ל לבינינו לחקלאים התיאום
חשוב ביותר ,ויש לנו מחויבות גדולה לשפר
את התיאום הזה כל הזמן".
עבור עדי ,הנושא של גלאי עשן הוא מסר
עיקרי להעביר באמצעותנו" :גלאי אש הם
דבר כל כך חשוב .כל כך קריטי .בעלות של
 50או  80שקלים אנחנו ממש יכולים להציל
את המשפחות שלנו .אנחנו נחשפים לאסונות
בגלל קצרים חשמליים שיכולים לקרות בלילה,
והישנים בבית עלולים להגיע למצב של חנק
מהעשן ,ובכלל לא לדעת שהייתה שריפה עד
שמאוחר מדי .גלאי עשן פשוט מציל חיים.
אם יש דבר אחד שחשוב לי שיזכרו מהכתבה
הזאת זה זה :תשיגו ותתקינו גלאי עשן ,אם אין
לכם בבית .מתקשים בהתקנה? נבוא ונעזור!
רק ככה תוכלו לישון בשקט .וגם אנחנו".
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חודש מודעות לסרטן השד

הידעת? רק ל  20% -מחולי סרטן השד
יש היסטוריה משפחתית של המחלה.
אצל נשים רבות ,אבחנה של סרטן השד
יכולה להכות ללא אזהרה.
במהלך חודש אוקטובר ציינו את חודש

המודעות לסרטן השד .בניין המועצה
הואר לאורך כל החודש בצבע ורוד,
ונערכו שני מפגשים חשובים ועוצמתיים
– סיפור ההחלמה האישי של מירב ציון,
לשעבר מזכירת משמר דוד ,וסדנת

בריאות עם אחות לקבלת כלים וידע.
אנחנו קוראים לכל אחת וכן ,גם לכל
אחד – אנא לכו להיבדק .קיבעו עוד
היום תור לבדיקת שד שגרתית ושימרו
על חייכם.

קהילה תורמת – שבט להב בית חשמונאי במבצע התרמת סלי מזון
צופי בית חשמונאי ,שבט להב ,ארגן
מבצע איסוף מזון למשפחות שנפגעו
בתקופת הקורונה.
את המבצע הובילו מרכזת השבט ,רום
סלע ,והחניכים רם גולדשטיין ונוב בנאי,
תלמידי כיתות י"א וי"ב  ,שהתרימו

יחד עם חניכים רבים את תושבי בית
חשמונאי .התושבים תרמו ברוחב לב
ובזכות היוזמה המרגשת הזו  ,נאספו סלי
מזון רבים ,עשירים ומכובדים .הסלים
הועברו למשפחות שנפגעו ממשבר
הקורונה ולקשישים מעוטי יכולת,

באמצעות מחלקת הרווחה והשירותים
החברתיים של המועצה.
תודה לתושבי בית חשמונאי על
תרומותיהם ,לצופים על ההירתמות
ותודה מיוחדת לאודל אביטן ,יו"ר ועד
בית חשמונאי ,על הסיוע בהובלת המבצע.

כיתת הוותיקים חוזרת ל"ספסלי הזום"

ימי הסגר והקורונה ללא ספק
מאתגרים עבור כולנו ,אבל לוותיקים
האתגר כפול שבעתיים  -גם בדידות,

גם חששות וגם קשיים טכנולוגיים.
ראשת המועצה ,רותם ידלין,
התעקשה על המשך הלמידה בכיתות
הוותיקים ולמרות שתקציבי המדינה
למיזם זה הוקפאו ,נפתחה כיתת
הוותיקים בתיכון איתן.
לאחר חופשת סוכות חזרו התלמידים
לכיתת הוותיקים בתיכון איתן
ובאולפנת שעלבים ושמחו לחדש
את הקשרים החברתיים וללמוד
חומר חדש.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה

 מנהלת תיכון איתן סיגל סטרשנוב,מנהלי האולפנה הרב ישי מאיר ומוטי
נייהוז ,למנהלי הכיתות  -נדב כהן
בתיכון איתן ולתמי דרורי מנהלת
הכיתה באולפנה וכל מורות והמורים.
קבוצות כיתות הוותיקים אמנם
מלאות ,אך בשל העובדה שהלמידה
מתקיימת כרגע מרחוק ,נפתחת
האפשרות לוותיקים שמעוניינים
כעת להצטרף ,ומוזמנים לפנות:
לנדב ,052-2856484 -
ולתמי 054-2275290 -
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"הקורונה היא המבחן האמיתי ותגובות התושבות והתושבים
מוכיחות שאנחנו עומדים בו בהצלחה".

כרמל טל ,מנכ"לית המועצה ,בראיון ראשון
וגלוי לב
לפני שנתיים ,כשסיימה תפקיד בכיר ברשת 'מוצצים' ,כרמל טל התכוננה לשנת שבתון מפנקת ולטיול
ארוך בחו"ל עם בתה .אבל לראשת המועצה הנבחרת ,רותם ידלין ,היו תוכניות אחרות" .כשהפנייה מרותם
הגיעה ,ידעתי שלא אוכל לסרב להזדמנות" ,מספרת מי שהפכה לאחת הדמויות החזקות והמשפיעות
במועצה האזורית גזר
"במשך כמעט שנתיים רצו שאתראיין,
וסירבתי" ,כך פותחת כרמל את השיחה
שלנו" .אני יותר טיפוס של עבודה.
עכשיו ,אחרי שכבר עברנו כברת דרך,
ואפשר לדבר על שינויים שכבר קרו
וקורים ,הרגשתי שיהיה נכון להוסיף גם
את הפרספקטיבה שלי לדברים".

קשה לתפוס את כרמל טל לשיחה.
הטלפון שלה לא מפסיק לצלצל ,הדלת
שלה פתוחה תמיד ("ככה אמרתי
לעובדים שיהיה כשנכנסתי לתפקידי
כמנכ"לית ,וככה זה באמת .כולם כאן
יודעים שתמיד אפשר להיכנס ולדבר
איתי ,להתייעץ") ,והמשרד שלה משמש

אבן שואבת ,כך נדמה ,לכל באות ובאי
המועצה.
לפני הכל אנחנו רוצים לשאול אותך:
איך את ,שהיית יזמית ובכירה בשוק
הפרטי בעולם העסקי ,מגיעה לכיסא
מנכ"לית מועצה אזורית?
כרמל צוחקת" .זו שאלה מצוינת .עזבתי
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את רשת "מוצצים" ,שהייתה לי בית
חם במשך שנים ,כחלק ממה שאפשר
לקרוא לו הארה פרטית שהנה ,החיים
עוברים ,אני עובדת ועובדת ומה? מה
באמת קורה? החלטתי לעצור ולקחת
זמן לעצמי .הייתי בטוחה שאני יוצאת
לשנת שבתון מה זה מפנקת .כבר
עשיתי תוכניות ,אפילו בניתי טיול עם
הבת הגדולה שלי ,שעמדה לפני גיוס.
זו הייתה אמורה להיות המתנה הגדולה
שלי לשתינו ,זמן איכות משלנו בחו"ל.
אבל אחרי הבחירות לראשות המועצה
שבהן ניצחה רותם ,הגיעה ממנה ההצעה
לבוא ולהיות איתה ,לשמש כמנכ"לית,
ומייד ידעתי שזו הצעה שלא אוכל
לסרב לה".
למה ההצעה הזו הייתה כל כך
משמעותית בשבילך?
"אני אענה באמצעות אנקדוטה .בזמנו
הייתי חלק מצוות ההיגוי שהוקם טרם
פתיחתו של תיכון "איתן" ,בתהליך
של שיתוף הורים והנהגות מקומיות.
לשמחתי הייתי שותפה גם בצוות
המצומצם לאיתור מנהל או מנהלת
לתיכון ,וראיינו מספר מועמדים .אחת
מהן הייתה הד"ר סיגל סטרשנוב.
כשסיגל הציגה את עצמה בראיון היא
סיפרה שבדרך לפגישה עצרה במקום
בו עתיד להיות מוקם בית הספר
וראתה בעיניי רוחה את המקום בעוד
כמה שנים .היכולת לחלום ולהוציא אל
הפועל מלווה אותי כבר שנים וכשסיגל
תיארה את התיכון כפי שעלה בעיניי
רוחה ידעתי מייד שהיא תהיה זו שגם
תברא אותו ותגשים את החלומות של
כולנו .על אותו משקל הייתה עבורי
ההצעה לבוא ולשמש כמנכ"לית
המועצה .ההזדמנות לברוא את כל
החלומות עמדה לנגד עיניי וכששקלתי
את מצבי  -מצד אחד החופש והשקט
והפינוק שלי ,ומצד שני תפקיד תובעני
ומאתגר עם פוטנציאל להשפיע בצורה
משמעותית על מציאות החיים כאן מכל
הבחינות ומכאן הבחירה שלי הייתה
פשוטה ,גם אם לא קלה .הבת הקטנה
שלי ,אגב ,עלתה לכיתה ז' כשתיכון
"איתן" נפתח ,וזה היה בעצם המחזור
הראשון שהשלים בשנה שעברה שש

שנות לימוד מלאות כשסיימו את כיתה
יב".
קצת פחות משנה לאחר שנכנסת
לתפקיד הגיעה הקורונה
"הקורונה היא כמובן מכה לאומית
ועולמית שאני לא מקלה בה ראש .אבל
עבורנו ,כאן במועצה ,בהובלת רותם
ולגמרי בהתאם לתפיסה שלי ,זה היה
משבר שאסור לבזבז ,מפני שבזמן
משבר היכולת להוציא לפועל שינויים
אסטרטגיים ומבניים גדולה לאין שיעור
מאשר בשגרה .משבר מצריך תגובה
מיידית ,והוא מזרז תהליכים בצורה
יוצאת מהכלל .אם יש דוגמא אחת
בולטת ,מתוך רבות בגזר ,היא תחום
החינוך :מה שעשינו בשנה האחרונה
בתחום הדיגיטציה של החינוך לא נעשה
במשך העשור הקודם כולו .החיבור של
בתי הספר לאינטרנט המהיר ,ההטמעה
של שיטות חינוך אונליין ,טיפוח תרבות
ללמידה מרחוק – אלה דברים שהיו
צריכים לקרות מהר ,לצידם למידה
היברידית ומגוונת התפתחה במהירות
ודברים שחלמנו והטמענו בתוכנית
האסטרטגית פרחו במהירות ויצאו אל
הפועל מהר מהמתוכנן".
"פעלנו מייד .הקמנו את 'קרן גזר
לקורונה' ,שבמסגרתה אספנו תרומות
שהתחייבנו שיעברו רק לתושבי
המועצה שנפגעו ממשבר הקורונה.
בצד תלושי מזון והסיוע שניתן ,על פי
המיפוי שביצעה מחלקת רווחה ,למעלה
ממחצית מהסכום שנאסף הועבר
לטובת מחשבים לילדים ,כדי שלא יהיה
בגזר אף ילד שלא יכול ללמוד מהבית".
היערכות רוחבית לטיפול באתגרי
הקורונה
"באפס זמן בראנו את צוותי החירום
ביישובים" ,מספרת כרמל" .הכשרנו,
רתמנו את כל מי שהיה צריך .כל
המסגרות שלנו הרי נסגרו ביום אחד:
בתי ספר ,בריכות ,מועדונים לקשיש ,מה
עושים עם כל האנשים שנמצאים בבית
וצריכים לשמוע מאיתנו? צריך דיגיטל.
מייד הקמנו ערוץ שידורים ("טוגזר"
קראנו לו) ,והתחלנו לשדר תכנים ,לשדר
אימונים של ספורט ,פתחנו ערוצים
של השירות הפסיכולוגי ,ושל עובדות

סוציאליות ,שעות סיפור ,הרצאות,
פעילויות שונות ,לא היה אספקט אחד
שהוזנח".
"בשיאו של הגל הראשון ,כשכולם בסגר,
הגיע פסח ואחר כך יום השואה ויום
הזיכרון ,וזו הפעם הראשונה שהקהילה
לא יכולה להיפגש ולציין את ימי
הזיכרון במשותף .יצרנו ערכה שחולקה
לכל בית עם  2נרות זיכרון ,ודגל ושירון.
הכנו טקסים מכובדים שצילמנו מראש
ושידרנו אותם לתושבי המועצה".
וזה הצליח? אנשים התחברו?
"חד משמעית :תושבים רבים התחברו,
התעדכנו ונהנו מהתכנים ששודרו.
הקהילה שמעה אותנו .הכאוס במדינה
היה גדול ,ההנחיות היו סותרות מכל
מיני משרדי ממשלה .אנחנו הפכנו
להיות הגורם השקול והמסודר שמדבר
עם התושבים .מהר מאוד התחלנו
לשמוע מתושבים שאנחנו הגורם שהם
מקשיבים לו ,שאנחנו המענה .העברנו
עדכונים בשידור חי של ראשת המועצה,
עדכנו באופן תדיר בנוגע למצב
התחלואה והתוכניות קדימה .במקומות
רבים אחרים אמון התושבים ברשויות
השלטון נפגע .אצלנו ,בגזר ,האמון הזה
רק גבר".
"מה שעשינו כאן בזמן הקורונה יכול
לשמש דוגמה לניהול נכון .לא בזבזנו
רגע .היינו ממוקדות לגמרי ,בעיקר בזמן
שממשרדי הממשלה השונים הגיעו
הנחיות סותרות ,ולעיתים באיחור ובלי
קשר למציאות בשטח .לא רק בחינוך
– בתשתיות ,ברווחה ,בסביבה ,הקורונה
עזרה לנו להוציא לפועל חלקים
משמעותיים מהתוכנית האסטרטגית
של המועצה לחמש השנים הקרובות
במהירות שיא .אם כבר ,הקורונה חיזקה
את החלטתי להיכנס לתפקיד הזה.
זו בהחלט הייתה הזדמנות שאסור
להחמיץ".
היא בת כפר ביל"ו ,שבו נולדה וגדלה
ומעולם לא עזבה .אימא לשתי בנות,
שתיהן חיילות ,שמספרת בערגה
מסויימת על ההווי המושבי של פעם" :זו
הייתה ילדות קסומה .כולנו היינו ברחוב,
כל הזמן ,עם סקטים ,עם אופניים ,עם
כדורי משחק .גדלנו כמו ילדי מושב
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מהסיפורים :הולכים יחפים ושוכחים
להתלבש אפילו .אני זוכרת איך כילדה
קטנה אמא שלי הייתה אומרת נו ,אולי
תשימי כבר חולצה? זה היה מאוד תמים
ומאוד יפה ,ואני לגמרי לוקחת את
המטען הזה איתי לתוך העבודה שלי
כאן .חלק מהתפקיד שלי ,לתפיסתי,
הוא שימור משהו מאותה רוח קהילתית
מקסימה שהכרנו כאן ,והיא עדיין חיה
ופועמת בגזר".
מתי הגיעה עבורך ההתנסות הראשונה
עם פעילות ציבורית?
"אני טיפוס אקטיביסטי ,אז כמעט
תמיד הייתי מעורבת באיזושהי רמה.
אבל לפני כמעט  20שנה ,בשיחה בינינו,
קבוצה די גדולה משכבת הגיל שלי
שנשארה בכפר ביל"ו ,הייתה הסכמה
שאנחנו צריכים להיכנס לעשייה
הציבורית ביישוב כדי שדברים יהיו יותר
כמו שאנחנו רוצים אותם ,לפי החזון
והערכים שלנו .אז התחלתנו להתגייס
– לוועדת תרבות ,נוער ,חינוך .התחלנו
ליזום .באיזשהו שלב הייתי יו"ר הנהגת
ההורים בבית הספר ,ולאחר מכן חברת
מליאה במועצה .תפקידים שמילאתי
בהתנדבות מתוך מחויבות ורצון לתרום
ולהשפיע על איכות החיים שלנו כאן.
הבנתי שכדי להשפיע ולשנות צריך
לעבוד מבפנים ,עם המערכת ,ושיתפתי
פעולה גם עם ראש המועצה הקודם
בקידום עניינים חשובים".
ועכשיו ,ממרומי שנתיים בתפקיד,
מה את מרגישה ורואה שקורה? מה
ההתרשמות שלך?
"הרוח החדשה שלנו במועצה מורגשת
ללא ספק .אנחנו כאן כדי לתת שירות,
ושמנו את התושב במרכז מההתחלה.
בכל ההחלטות ,בכל התוכניות ,בכל
הרמות ,המטרה שלנו היא אחת :לתת
לתושבים כמה שיותר ,בעלות הנמוכה
ביותר עבורם".
"יש לנו תוכנית אסטרטגית לחמש שנים
קדימה ,שמתארת איך ייראו החיים
בגזר בכל ההיבטים .התוכנית היא פרי
עבודה מאומצת של חצי שנה שהתחלנו
בה עם כניסתנו לתפקיד ,וכללה רב-
שיח מתמשך ואינטנסיבי בין כל הגופים
הרלבנטיים במועצה ,בשיתוף כלל

המשרדים הרלבנטיים .בסופה העמדנו
תוכנית מעולה ,מפורטת ,שאפתנית
מאוד מצד אחד וריאלית לגמרי מצד
שני".
"תהליך העבודה שלנו במועצה מסודר,
מפוקח ,שקוף .הרוח הזו היא הרוח
הנכונה למקום קהילתי כל כך כמו
גזר ,שבו אין שום מרחק בין מקבלי
ההחלטות לתושבים – כולנו חיים יחד,
בשכנות ובקרבה .אנחנו כאן לשרת
את התושבים ,והפידבק שאנחנו
מקבלות הוא פנטסטי .שביעות הרצון
של התושבים מאיכות הטיפול שלנו
בסוגיות גבוהה ביותר ,ואת זה אני
אומרת באחריות מלאה".
כמי שבנתה עסק במו ידיה והתקדמה
עד לרמות ניהול בכיר ברשת ישראלית
גדולה ומוכרת ,כרמל לא חוששת לאפיין
אתגרים ולהסתער על פתרונות ומענים
עדכניים .כמו אשת העסקים שהיא ,היא
מזהה חולשות והזדמנויות ,ופועלת כדי
למקסם את הרווח .רק שהרווח ,במקרה
הזה ,הוא של תושבי המועצה האזורית.
"מחלקת הרווחה שלנו היא דוגמה
מצוינת לשינוי שנעשה כאן בשנתיים
האחרונות" ,היא מציינת" .מצב המחלקה
היה כל כך חמור שמשרד הרווחה סימן
את מחלקת הרווחה של גזר כ"מחלקה
אדומה" ,כלומר בסכנת קריסה .עשינו
שינוי אדיר ,מינינו מנהלת מחלקה
נפלאה וכיום מועסקים כ  17 -עובדות
ועובדים שמממשים בפועל את החזון
והמדיניות שלנו :לעזור למוחלשים,
למשפחות ,למבוגרים ,לכל מי שזקוקים
לנו .השדרוג המקיף שעברה המחלקה
הזו אפשרה לנו כמועצה להתמודד עם
הקורונה בצורה טובה בהרבה .האנשים
שלנו כבר היו בשטח ,כבר הכירו את
התושבים וידעו לזהות צרכים ופערים.
ההשקעה השתלמה בענק".
הרוח שוחרת השינויים שהביאו הראשה
רותם והמנכ"לית כרמל למועצה לא
פוסחת על אף תחום פעילות ,ולא
מסתפקת בקיים באף מחלקה או יחידה.
כשכרמל מתבקשת לתת דוגמאות
לשינויים שקרו בתקופתה ,היא פוצחת
בסקירה שלא הייתה מביישת נאום
מיוחד לאומה של נשיא אמריקאי.

"במה לא נגענו?" ,היא אומרת" ,קשה
לתת דוגמאות כי הפעילות באמת
עצומה .דיברנו על חינוך ורווחה ,שני
תחומים חשובים מאוד לתושבים שלנו,
אבל מה עם הסביבה? בחזון שלנו גזר
מחוברת לטבע ולסביבה בכל הרמות,
המרחב הכפרי והסביבה הם חלק
בלתי נפרד מחוויית החיים כאן .לפני
שהתחלנו לעבוד הייתה כאן יחידה
סביבתית קטנה .אנחנו הקמנו את
אשכול המרחב הכפרי ,הבאנו מפקחים
ועובדים שיסתובבו בשטח ויבטיחו
שמירה על הבטיחות ועל הסביבה לטובת
כולנו .נושא המיחזור עשה מהפיכה
אדירה בשנתיים האלה :אנחנו מחנכים
למיחזור מהגילאים הרכים .הפקנו את
חודש הקיימות שמוקדש כולו להגברת
מודעות ולפעילויות בנושא הסביבה,
וכדי לפתוח אותו בצורה חגיגית הוצאנו
עלון בשם 'קהילה צומחת' עם זרעים
לשתילה כדי שכל משפחה במועצה
תוכל ליהנות מחיבור בלתי אמצעי
לסביבה ולטבע".
מה התוכניות לעתיד? לאן המועצה
האזורית גזר הולכת בעינייך?
"איכות החיים המעולה של ישובי
המועצה האזורית גזר תישמר ותגבר
בשנים הקרובות" ,היא אומרת" .את
השינויים שכבר עשינו אנשים רואים
ומרגישים :את השיפורים והשדרוגים
של השירותים והתשתיות ,את ההשקעה
הגדולה בחינוך ובמודעות סביבתית ,את
הרוח הקהילתית מעוררת ההשראה ,וגם
את הפעילות העסקית בתחומינו ,עם
פורום בעלי עסקים חדש ותוסס".
"הפעילות הכלכלית בגזר תגדל ,ולצידה
יישמר הצביון הכפרי החשוב לכולנו.
מיזמי תיירות חדשים יושקו ,ויישובי
המועצה יחוברו מחדש כך שתתאפשר
תנועה ללא רכב ביניהם .שנתיים לאחר
שהתחלנו ,יש לנו חלקים משמעותיים
של התוכנית האסטרטגית להוציא
לפועל ,שכולם בסופו של דבר מכווננים
למטרה אחת :להגביר לרמה המרבית את
תחושת הרווחה וההנאה ואת התמורה
שהתושבים מקבלים מהמועצה שלהם.
אנחנו כאן למענם ,ויש בי גאווה גדולה
לקחת חלק בשינוי הנהדר שקורה כאן".
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מלגות ע"ש מוקי פרידמן – חונכות מיוחדת לילדים מיוחדים
הייחודית ,לראות את האחר,
לעזור לכל אחד ,ולתת מעצמה
כמה שאפשר למי שצריך .למוקי
הייתה ראייה חיובית ואופטימית
שהעבירה הלאה בנוכחותה בכל
מקום שהייתה.
לאור מסע חייה שהתמקד בחינוך
מיוחד ובעזרה לאחר ,החליטה
משפחתה להקים קרן ,למען ילדים
עם צרכים מיוחדים .המשפחה
פנתה למועצה ובחרה להעניק
מלגות לסטודנטים מתחומי מדעי
החברה על סך  ,₪ 3000אשר ילוו
ילדים עם צרכים מיוחדים במועצה
אזורית גזר.

סטודנטיות
הזמינה
המועצה
וסטודנטים להתנדב ולחנות אישית
ילדים עם צרכים מיוחדים ולקבל
מלגה על סך  ₪ 3000מהקרן ע"ש
מוקי פרידמן ז"ל.
מוקי פרידמן ,כפי שכולם מכירים
אותה ,הגיעה לכרמי יוסף ב1993-
יחד עם בעלה אריה ושלושת
ילדיהם .בשנת  2001החלה מוקי
ללמד אזרחות בתיכון "הרצוג"
והיתה מורה אהובה על תלמידה
ועל חבריה לעבודה.
במשך שנותיה כמורה מוקי
השתלבה יותר ויותר בתחום
החינוך המיוחד בבית ספר ,חינכה
כיתת חינוך מיוחד ולימדה אותם
מקצועות שונים.
לפני שנה נפטרה מוקי ממחלת
הסרטן .לאורך כל שנותיה ועד
ימיה האחרונים ,ידעה מוקי בדרכה

אנחנו מודים למשפחת פרידמן
מעומק ליבנו ,בשמנו ובשם הילדים
שיהנו מחונכות אישית לאור נרה
של מוקי זכרונה לברכה.

בית משלי נכסים

מתמחים בנכסים במושבים וביישובים קהילתיים נבחרים

דינה שרביט

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

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

בית משלי נכסים

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

בכרמי יוסף

ביציץ

בכרמי יוסף

בית צופה לנוף עד האופק!
₪ 4,800,000 ,265/830

בית במיקום מקסים! צופה לנוף
מרהיב ₪ 5,900,000

נחלה טובלת בחורש טבעי
₪ 6,100,000 265/1800

 10דונם ברצף במיקום שקט וירוק,
כל המשק  26דונם ₪ 6,500,000

נחלה פינתית עם נוף בית של
 271מ"ר על  1.8דונם  17 +דונם
חקלאיים

בטל שחר

בסתריה

בכפר שמואל

במשמר דוד

בכרמי יוסף

מול נוף ירוק ,משק של  32דונם,
מזה  14דונם ברצף ליד הבית +
מחסנים מאושרים₪ 9,000,000 .

משק של  22דונם 8.5 ,דונם ברצף
ליד הבית עם חזית רחבה
₪ 7,000,000

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

דו משפחתי מודרני וחדש
₪ 3,980,000

צופה לנוף מרהיב ביופיו
₪ 5,650,000

ליעוץ טלפוני  /פגישה ללא התחייבות

www.mhome.co.il | 054-4520232 | 054-4520231
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להתחיל מחדש במקום בו הכל התחיל:
מיכל נגרין ובן זוגה מזה  36שנים ,מאיר ,על שנה מטלטלת ,ועל חזרה לשורשים בקיבוץ נען

מיכל נגרין ,בת קיבוץ נען ,הקימה במו ידיה ,יחד עם האיש שלצדה מאיר נגרין ,אימפריית אופנה וסטייל עם
עשרות חנויות בעולם ומאות עובדים בישראל .ואז באה הנפילה .עכשיו הם מדברים על ההצלחה ,הכישלון
וההתחלה החדשה  -כאן אצלנו במועצה האזורית גזר ,בראיון בלעדי עם אלון מזרחי.
 36שנים חיים יחד מיכל (במקור גרין)
ומאיר נגרין ,בנישואים שראו הכל:
התחלה צנועה ,שהות משותפת בקיבוץ
נען ,שבו גדלה מיכל ובו נולדה בתם
יסמין ,הצלחה מטאורית וחלוצית
בתחומה בישראל ,עם קו מוצרים
אדיר ונחשב ,ושם שהפך למותג מוכר
בכל בית בישראל ,כמו ברבות מבירות
האופנה בעולם .אבל שנים ארוכות של
הצלחה לא הכינו אותם לרגע הדרמטי
שבו הבינו שלא יוכלו יותר לשלם
משכורות לעובדים כבר בחודש הבא.
בשיחה בביתם שבשכונת נווה צדק
בתל אביב ,מספרים השניים בגילוי לב
מפתיע על ההיסטוריה הפרטית שלהם,
ועל המשבר שפקד אותם עם הוצאת
החברה שניהלו יחד עשרות שנים
והעברתה לנאמנים.
"זו הייתה שנה קשה מאוד" ,אומר מאיר.
"אחרי שהנאמנים לקחו מהידיים שלנו
את העסק ,ממש עם גזירת כרטיסי
האשראי שלנו ושליחתנו החוצה

מהמשרדים ,ישבנו חמישה חודשים על
הספה וראינו את כל הסדרות שאפשר.
אבל האמת היא שהכי חשוב לנו להגיד,
יותר מכל מה שעברנו ,שאפשר לצמוח
ממקום כזה".
התחלות צנועות :מוכרת מוצרי
אלקטרוניקה פוגשת רמלאי-לשעבר
בתל אביב
הם מכירים בתל אביב של אמצע שנות
השמונים .הוא ,רמלאי ורחובותי לשעבר,
גבר צעיר שמגלה את העיר הגדולה
ועובד כטכנאי מחשבים במרכז תנועת
המושבים בעיר ,על מחשב ששירת את
כל המושבים בארץ .היא ,קיבוצניקית
שהגיעה לעיר מנואיבה המשוחררת,
אחרי חמש שנים שבהן חייתה באוטובוס
שהוסב למגורים ועבדה ביחסי הציבור
של כפר הנופש.
"כשמיכל נכנסה להריון ככה לגמרי
פתאום ,ובלי שהיה לנו שום תכנון
כזה ,היא אמרה שהיא הולכת ללדת
ליד אמא שלה בקיבוץ נען ,ושאם אם

אני רוצה לבוא טוב ,ואם לא אז זה גם
בסדר" ,מאיר צוחק.
המשפחה הצעירה אורזת את מעט
מטלטליה ועוברת לגור בקיבוץ שבו
גדלה מיכל כילדה .בשנות הילדות של
מיכל ,כמעט בכל הקיבוצים היו נהוגים
בתי ילדים ,היא מספרת ,אבל היא לא
גדלה בכזה .גם לא אחיה ,שגדולים
ממנה ב 10-וב 20-שנה" .אמא לא
הסכימה לזה" ,היא אומרת.
זה לא הפך אתכם למעט חריגים בנוף?
"זה כן ,אבל התמודדנו .אמא ,למרות
הקיבוצניקיות שלה ,הייתה בוהמיינית
כזו ,פורצת דרך .תמיד היו מגיעים
אלינו הביתה הרבה חברים ,אנשי רוח
שמנהלים שיחות לתוך השעות הקטנות
של הלילה .אנחנו היינו עושים את
עצמנו ישנים והיינו מקשיבים".
גדלת בבית אינדיבידואליסטי בסביבה
קונפורמיסטית
"יש בזה משהו נכון" מיכל אומרת,
ומאיר מוסיף" :יש משהו שצריך להבין
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על קיבוץ נען  -החבר'ה שהקימו אותו
היו שונים מהקיבוצים האידיאולוגיים
של השומר הצעיר .הם לא היו
קומוניסטים ,הם היו נוער עובד ולומד,
צעירים מתל אביב שרצו מסגרת .הדת
שלהם הייתה עבודה .הם יצרו לעצמם
את התרבות שהם רצו .הם היו חבר'ה
עירוניים ,תל אביביים ברובם ,שהרגישו
שאף אחד לא מייצג אותם ,לא מבין
אותם .ישראל גרין ,אבא של מיכל ,היה
בן הקבוצה הזאת .נען הוא למעשה
הקיבוץ הראשון של הנוער העובד ,והם
עברו כל מיני תלאות עד שהוא עלה על
הקרקע .הם ניסו איפשהו ליד רחובות,
אבל גירשו אותם ,ואחר כך בעוד מקום
וזה לא הסתדר .בסופו של דבר הגיע
איזה עשיר אמריקאי שקנה מגרש עבור
הקיבוץ ואפשר להם להתיישב".
הזוג עוזב את הקיבוץ בשנת  ,1987אחרי
שלוש שנים בלבד ,כשמאיר מבין שהוא
לא רוצה להיות קיבוצניק" .הבנתי,
כיבדתי ,אבל זה לא אני" ,הוא אומר.
"יצאנו עם יסמין שהייתה בת שנתיים,
וקיבלנו מאה דולר אולי .עברנו לגור
ברחובות ,ששם הייתה לנו אפשרות
לגור שנה בלי לשלם שכר דירה .היינו
ממש בלחץ :ממה נחיה? לאחים שלי
היה עסק למשאיות והתחלתי לעבוד
איתם .ובדיוק אז מיכל באה ואמרה שיש
לה רעיון לאיזה תחביב ,יצירה .אמרתי
לה מה תחביבים? על מה את מדברת?
אנחנו חייבים להביא משכורת".
אבל מיכל התעקשה לעשות את הדבר
שלה.
"אחרי איזה חודשיים של עבודה" ,מספר
מאיר" ,עשינו את המכירה הראשונה
שלנו .בכמה שעות אנשים קנו את
כל הבית .כל מה שהיה ,אפילו דברים
שלא התכוונו למכור .קיבלנו הלם .ואיך
פרסמנו את זה? עם פלאיירים ,כמו
שהיו עושים פעם .אפילו לזה לא היה
לנו כסף ,וניסינו להתחלק עם אנשים
אחרים שרצו לפרסם".
כשהמכירה ברחובות הצליחה כל כך,
בני הזוג מבינים שיש להם משהו מיוחד
ביד .הם חוזרים לתל אביב ומיכל מקימה
דוכן קטן ברחוב נחלת בנימין" .היה דוכן
כזה שמאיר בנה לי מתיבה של פטיפון

ישן ,שאליה חיברנו מדפים .חילקתי
כרטיסי ביקור עם המספר של הטלפון
הציבורי ברחוב ליד הדוכן .הטלפון היה
מצלצל ואני הייתי רצה לענות" ,מיכל
מספרת.
"הדוכן היה הצלחה פנומנלית" ,מוסיף
מאיר" ,מייד לקוחות התחילו להתלונן
שהוא פתוח רק יומיים בשבוע ,ולמה
שלא נפתח בעוד ימים ,וזרימת
הלקוחות פשוט לא הפסיקה".
מרחוב גורדון לשינקין ,ומשם לעולם
הגדול
עם ההצלחה הגדולה השניים מתחילים
להפנים שהם זקוקים למקום שיעבוד
כל השבוע ויהיה כתובת לקליינטורה
הצומחת שלהם .הם פותחים חנות
ראשונה בתחילת רחוב גורדון ,סמוך
לגלריות ,וזמן קצר אחר כך עוברים
לחנות ברחוב שינקין .מאיר ,בינתיים,
עוזב את העבודה שלו במשאיות ועובר
לעבוד עם מיכל בהיקף מלא" .האחים
שלי הרימו גבה – מה השתגעת? לשחק
בחרוזים במקום לעבוד?" הוא צוחק.
"הוא גם היה עם יסמין בשנים
בראשונות" ,מוסיפה מיכל" .זה היה כל
כך מיוחד שעשו כתבה ב'לאשה' וצילמו
אותו עושה כביסה ומסדר דברים בבית.
עד היום אני פוגשת נשים שאומרות לי
שהן שומרות את הכתבה הזו".
החנות בשינקין הופכת מהר מאוד
לסיפור הצלחה חוצה גבולות ,והשניים
מוזמנים לפתיחת החנות שלהם ביפן.
כשהם נוחתים ,לימוזינה מסיעה אותם
לאולם התצוגה המיועד של מיכל
נגרין ביפן ,והם פוגשים אנשי עסקים
שמקרינים סוג של הצלחה ועושר
מסוג שמעולם לא נתקלו בו עדיין.
"היינו בשוק שאנשים כאלה קונים
מאיתנו" ,מספרת מיכל" ,כבר היינו
מצליחים מאוד והחנות בשינקין צמחה
לעוד קומה ועוד קומה ,אבל מהביקור
ביפן חזרנו אחרים .שוב אנחנו מבינים
שאנחנו צריכים לגדול עוד ,ולעבור
למתחם גדול עוד יותר ,כזה שממנו
נצליח לתפעל אופרציה שהלכה וגדלה
עם עוד ועוד סניפים ברחבי העולם,
מאמסטרדם עד סין ,ואיפה לא".
השניים עוברים משינקין לבת ים,

למבנה תעשייה שיכיל את  70העובדים
שכבר מגיעים כל בוקר ליום עבודה
במיכל נגרין (בימי השיא המסחריים של
המותג הועסקו  250עובדים ישירות על
ידי החברה)" .גם בבת ים צמחנו לעוד
קומה ועוד קומה" ,מספרת מיכל" ,והכל
בגלל ההתעקשות שלי לייצר הכל בארץ
ולא באף מקום אחר .כמובן שהיה זול
בהרבה לעבור לייצר במקומות אחרים,
אבל אני קיבוצניקית וזה החינוך שלי,
מה אפשר לעשות?".
"אין מפעל לואו-טק ישראלי שמחזיק
 250עובדים" ,אומר מאיר" .זה פשוט
סדר גודל אדיר".
סימני סערה ראשונים
"כשהתחלנו זה היה כיף .זו הייתה
יצירתיות נטו" ,נזכרת מיכל" .הכרנו את
כל הספקים שלנו ,כל האנשים שעבדנו
איתם ,הם היו מגיעים אלינו והיינו
הולכים לארוחות צהרים ביחד .אבל עם
השנים ,ככל שהשוק הלך וגדל והתחילו
להגיע מוצרים זולים מהמזרח ,והעסק
שלנו הלך וגדל ,הוא נהיה יותר עסק
ופחות אני ,פחות המהות שלי כיוצרת.
פתאום היינו צריכים להתחרות באנשים
שמייצרים כמעט בלי כסף ,וגבר הלחץ
לעשות דברים דומים לשלהם .אבל
בדברים דומים לשלהם אני לא יכולה
להצדיק ייצור בישראל ,ואין לי שום
יתרון".
"פתאום ,במקום לעשות את הדברים
שלי ,עם האמירה והרעיונות שלי ,הייתי
צריכה להתאים את עצמי לטעמם של
מנהלים וכל מיני אנשי עסקים מהארץ
והעולם .ביחד עם הלחץ הכלכלי הגובר
והולך ,היו כמה שנים שבהם גם אם
לא ניהלנו באופן צמוד את העסק,
כמו בהתחלה ,כי היינו חייבים מנכ"ל
ומנהל ייצור וכן הלאה ,יכולנו להרגיש
שהדברים לא הולכים למקום טוב .אבל
שנינו לא אנשי עסקים ,לא ידענו את
מצב הדברים האמיתי ולא יכולנו לקבל
החלטות מתאימות ,ואני בכל מקרה לא
הייתי מוכנה לייצר במקום אחר ,ובכלל
לא רציתי להיות אימפריה אף פעם.
רציתי לעשות את הדברים שאני אוהבת,
עם האנשים שאני אוהבת .העולם
העסקי הנוצץ ,עם הלימוזינות והכספים

| דצמבר  | 2020גזרי מידע 17

הגדולים והמסיבות הראוותניות אף
פעם לא עשה לי את זה".
איכשהו ,כשמיכל נגרין אומרת את
הדברים האלה כשהיא יושבת על כורסא
לצד בעלה ,ברגליים יחפות ובלי שום
גינונים ומניירות ,קשה שלא להאמין
לכל מילה שלה .פשטות ההליכות
של האישה שבנתה מותג כל כך גדול
ומצליח היא הפתעה מבורכת.
ואז הבנו :בחודש הבא אנחנו כבר לא
יכולים לשלם משכורות
בחמש השנים האחרונות ,עם התפשטות
הקניות באינטרנט ועליית אתרי
המכירות הגדולים והזולים מהמזרח
ומארה"ב ,העסק הענק שבנו מיכל
ומאיר נגרין לא מצליח להחזיק את
הראש מעל המים .הם מנסים להבריא
ולהתייעל כמיטב יכולתם ,ומחליפים
מנכ"לים ,אך השורה התחתונה במודל
העסקי של תחרות בעזרת ייצור מקומי
ושימוש בחומרי גלם מעולים בשוק רווי
חיקויים זולים מדביקה אותם .לקראת
סוף השנה שעברה הם מסתכלים
במספרים היבשים ומבינים שבחודש
הבא כבר לא יהיה להם כסף לשלם
משכורות.
"וזה אחרי שנים שבהן הבאנו כסף
מהבית כדי שהעסק ימשיך לעבוד",
אומר מאיר" .אבל כשהבנו שזו התמונה,
העצובה מאוד מבחינתנו ,הבנו שאנחנו
חייבים לעשות הכל כדי לשמור על
העובדים והספקים שלנו ,ולהציל את
מה שאפשר מפני הרס טוטאלי .יחד עם
העובדים פנינו לבית המשפט והעסק
עבר לניהול נאמנים ,כלומר עורכי דין
שזו התמחותם".
"מייד כשחזרנו מבית המשפט כבר היו
נציגים של הנאמנים במפעל .הם ישבו
בכיסאות שלנו והזמינו אותנו בנימוס
לצאת .מסרנו להם את כרטיסי האשראי
שלנו ,שנגזרו לעינינו ,והלכנו הביתה.
קשה מאוד לתאר את ההרגשה הזו".
קצת מזל ,קצת קארמה טובה :המקרה
המוזר של ארגזי השמלות – והבית
החדש
"אחרי שעזבנו את העסק שבנינו בידינו
במשך שנים ארוכות ,והגיע לפסגות של
הצלחה ,אני רציתי שלפחות יישארו

מיכל ומאיר נגרין והבת יסמין

לי המזכרות מכל העבודות ,האוספים
והיצירות שלי" ,מספרת מיכל" .היה לנו
מנהג שמכל פריט שעיצבתי שמרתי
אחד כדי שיהיה לנו ארכיון .ביקשנו
מהנאמנים לקחת את הארכיון הזה
איתנו ,ובאופן עקרוני הם הסכימו ,אבל
כשהם גילו מה גודל הארכיון המדובר
הם הסכימו שניקח רק את השמלות.
לקחנו את השמלות בקרטונים ,וחיפשנו
מחסן לשים אותן .אבל אחרי גשם כבד
המחסן הוצף ,הקרטונים נרטבו ,ונשארנו
עם בעיה קשה .בביקור בקיבוץ פגשנו
את שאול ורדי ,שהיה מנכ"ל מעולה
אצלנו משנת  2000עד  .2005הוא הציע
לנו לקחת איזה חירבה ,מבנה נטוש
והרוס בפינה של הקיבוץ ,ולהשתמש בו
בתור מחסן .המחווה הזו מאוד ריגשה
אותנו".
"שאול היה חבר ואיש עם כישרון נדיר
– הוא המציא שיטה מיוחדת להדפיס
על שיש שהפכה ללהיט אדיר בזמנו.
כששמנו את הקרטונים עם השמלות
שם ,שאול שאל :אולי תצבעו ותסדרו
קצת ,ותעשו לכם מקום? אולי תפנו את
החצר ,ותסדרו לכם עוד? ככה ,ממש
בדרך מקרה ,בנינו מחדש ,שלב שלב,
חנות ראשונה בגלגול חדש לגמרי של
מיכל נגרין ומאיר נגרין".

"והכי מצחיק? כל החיים חלמנו להקים
גלריה קפה שלנו .זה היה חלום שאף
פעם לא מימשנו ,כי תמיד רצנו אחרי
פרויקטים ,והייתה כל כך הרבה עבודה
וכל כך הרבה אילוצים .עכשיו ,אחרי
המשבר ,פתאום החלום הזה מתגשם
לנו .והוא מתגשם בבית שלי ,בבית
שלנו .זה פשוט נהדר .אנחנו נוסעים
כל בוקר וחוזרים כל ערב עם חיוך על
השפתיים .השמחה חזרה לנו ,אחרי
חודשים ארוכים של ספקות ומשקעים
לא קלים מהשנה האחרונה ומהשנים
האחרונות".
"ומה שריגש אותנו ,והרים אותנו ,הייתה
ההתגייסות של המשפחה והחברים
לעזור לנו בכל סוג של תמיכה שהיינו
זקוקים לה .בקיבוץ ,במשפחות שלנו,
החברים הקרובים .בשעת משבר גילינו
שאנחנו מוקפים אנשים מופלאים,
שעזרו לנו לסגור פרק חשוב ומשמעותי
בחיינו ,שתמיד יישאר חלק גדול מחיינו,
ולהתחיל משהו חדש .אנחנו דאגנו
ונמשיך לדאוג שכל מי שעבד מולנו
לא ייפגע ,ואנחנו מקווים שתוך זמן לא
ארוך הסאגה המשפטית תסתיים בצורה
טובה לכל הצדדים .ואנחנו פשוט אסירי
תודה על ההתחלה החדשה שניתנה לנו
בקיבוץ נען".
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חינוך

ממשיכים להתחדש בחינוך

במהלך הסגר השני המשכנו לטפח
ולבנות מתחמים חדשים בקריות
החינוך שלנו .לקראת חזרתם של
תלמידי א׳-ד׳ לבתי הספר .הקמנו
מתחם נינג'ה בבית ספר שדות
איילון ,והסתיימה העבודה על מרחב
ההתכנסות לימוד חוץ כיתתי בו.
בשלהבת בנים ובשלהבת בנות
הוקמו חדרי ספורט וקומת הכיתות
עברה שינוי מדהים במסגרתו קירות
הוסרו ,חללים אוחדו ,הכל נבנה
מחדש ונוצר מתחם למידה משוכלל
וחדשני .במקום נוצרו שלושה חללי

למידה מגוונים ,עם ריהוט מיוחד,
וכן אזורי למידה ייחודיים ליחידים
לזוגות ולקבוצות קטנות .המתחם
צויד באמצעי מולטימדיה מתקדמים,
קירות שלמים צופו בלוחות שניתן
לכתוב עליהם ,ריהוט מודולרי ועוד.
מטרת המתחם לאפשר למידה אחרת
ומגוונת הרבה יותר ממה שניתן
לעשות בכיתה רגילה ,וניתן לקיים
במרחב זה בו זמנית הוראה לקבוצה
גדולה יחד עם קבוצות קטנות ואף
יחידים שלומדים ועובדים באופן
עצמאי.

הרב אהרן מרצבך
 איך הכי טוב לחמם? לאיזה 'חום' אתה זקוק? יש שלושהתחומים בהם חייבים לחמם!
 .1קר בחורף – חייבים שיהיה חם בבית.
 .2קור חברתי כתקופת ה'קורונה' – חסר
החום האנושי ,המפגש הנעים והזורם
עם החברה ,ללא המגבלות.
 .3קר בנשמה – זקוקה לחום פנימי
יהודי נצחי – אש תמיד.
לפני המענה על השאלה 'איך לחמם',
מעניין לשים לב לכך שככל שה'קור'
יותר חיצוני ,המודעות לסבל ולצורך
ב'חימום' ,גדולה הרבה יותר.
כאשר קר בבית ,מיד כולם מרגישים
שנורא קר ,וקשה מאוד לתפקד כך,
ומתאמצים למצוא את כל הדרכים כדי
לחמם כביגוד חם; שמיכות; תנורים.
כאשר 'קר' ב'קורונה' ,לקח זמן לקלוט
יותר ויותר את הנזק – כמה נפגעה
הקהילתיות ותרומתה הישירה לכל
יחיד ויחיד ,בצורה ישירה או עקיפה.

מרחב הלמידה החדשני ישפיע על
התהליכים שהוא מזמן ,על התפיסות
הפדגוגיות ודרכי הלימוד .המתחם
עומד לרשות שני בתי הספר "שלהבת
בנים" ו"שלהבת בנות" וצוותי המורים
עוברים השתלמות ומקבלים הדרכה
פדגוגית צמודה כדי למצות את
המירב שהמתחם מאפשר.
פרוייקטים אלו מסמלים את הדגשים
שקבענו לנו  -פדגוגיה מתקדמת,
השקעה בחינוך וניהול מתקדם,
בהובלת מהנדס המועצה עמית
קפוזה ומנהלת אגף החינוך שלי קרן.

קר  ...חם

מתיחויות וחיכוכים עלולים להחריף,
כי כל אחד מכונס יותר בתוך עצמו,
ומתמקד בדברים שמפריעים לו,
ולעיתים אף בדרך של דיבורים
מחלישים ובכוחניות ,באופן שבסיכום
הכללי נפגם הטוב הגדול שיש בעוצמת
ה'ביחד' (ואף אצל אותו אדם ,ההפסד
שלו גדול פי כמה וכמה ממה שרצה
להרוויח).
הנשמה היהודית שייכת במקורה
למשהו ענק .לחוש את ה'קור' בו היא
שרויה ,זה משהו שעלול ללכת לאיבוד
בהיסח הדעת ,ללא 'תזכורת' קבועה,
במיוחד כאשר חיים בתוך עולם שאינו
מודע למבט נצחי כזה.
בדומה לאברהם אבינו שחי בתוך
עולם של פסילים ,שגילה וחווה לבדו
את ה'אלוקות'  -הקדוש ברוך הוא –
(במילים אחרות :שיש לעולם 'נשמה'
הפועלת תדיר בקנה מידה עולמי) .ככה
אנחנו בני בניהם של האבות והאימהות,

אלפי דורות של עם ישראל חיים ככה
וממשיכים באמונה ובמתחייב ממנה.
נרות חנוכה הקטנים ,נר אישו ביתו ,הם
התזכורת הנצחית השנתית.
כאשר עמדה מלכות יוון הרשעה ,באופן
אגריסיבי" ,להשכיחם תורתך ולהעבירם
מחוקי רצונך" (כפי הנוסח הנאמר
בתפילת 'על הניסים בימי חנוכה) –
שפעלו בדרך של גזירות ואיומים,
למנוע מעם ישראל לקיים מצוות יסוד
כ'ברית מילה' ו'טהרת משפחה' ו'לימוד
תורה' .וכמעט הצליחו בכך .וקומץ קטן
של אנשים כמו מתתיהו ובניו ,וכמו
יהודית אשה אמיצה ,בחרו לא לזוז
מדרך הנצח ,וזכה עם ישראל לנס גדול
מאת ה' במקדש ובמלחמה – אז תקנו
חז"ל תזכורת עולם ,באמצעות מצוות נר
חנוכה.
ילך ויבער בקרבנו ה'חום' הנצחי
שהנשמה היהודית כה זקוקה לו.
חנוכה בריא ושמח לכולנו
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חינוך

חיבוק חינוכי  -מגוון מענים לתלמידים והורים בעת קורונה
מגוון

הפעילות החינוכית "חיבוק
חינוכי" יצאה לדרך במהלך
חודש אוקטובר ,מתוך רצון לתת מענה
לצרכי התושבים בעת קורונה.
התוכנית היא יצירה משותפת של רותם
ידלין  -ראשת המועצה ,שלי קרן – מנהלת
אגף החינוך ,וכל מנהלי המחלקות
באגף החינוך ,במטרה להרחיב את מגוון
המענים ולייצר הזדמנויות חדשות
לשיתופי פעולה ויצירת חוסן קהילתי
בעת משבר.
במהלך הסגר תוכנית "החיבוק

החינוכי" מספקת
מענים .ביניהם:
"לומדים יחד" – קבוצות
למידה ותגבור בהמשך ליום
בהובלה
הלימודים,
מקצועית של צוות
משכל .כיום פועלות
 12קבוצות בבתי הספר
היסודיים ואנו שמחים
על שביעות הרצון
הגבוהה מהמענה המקצועי.
בנוסף ,ניתנים מענים פרטניים בבתי
התלמידים ,על ידי סטודנטים שלנו
מהמועצה במסגרת מלגת המועצה
לתרומה בקהילה.
"נוער טוגזר" – נוער למען נוער .מעטפת
חברתית קהילתית המתקיימת בישובים
בה בני נוער חונכים ילדים בקבוצות
קטנות ומקבלים הזדמנויות למפגשים
חברתיים מאורגנים עם רכזי הנוער

הכיתה החדשה שלנו

מועצה אזורית גזר הינה
מועצה בעלת צביון כפרי
אשר בה משולבים יישובים,
תושבים ,חקלאות וטבע.
אגף החינוך והיחידה
הסביבתית שמו לעצמם
מטרה לקדם את החיבור בין מערכת
החינוך לסביבה הטבעית אשר בה
אנו חיים .לשמחתנו בנוסף ,החממה
לחדשנות חינוכית העלתה והציפה
את חשיבות הטבע והקהילה גם עבור
ההורים וצוותי החינוך .עם הרוח הגבית

היישוביים .הפעילות מבוססת על
חונכות ,הדרכה וליווי בהובלת המחלקה
לחינוך חברתי  -קהילתי ,ועדות הנוער
ורכזי הנוער בישובים .אנו שמחים
לראות חלק ניכר מבני הנוער לוקחים
חלק בפעילות ,ומזמינים את כל הקהילה
להשתתף במתווה היישובי .
הדרכות הורים ותמיכה רגשית –
התייעצות ותמיכה רגשית להורים.
השרות ניתן ע"י צוות מקצועי של השרות
הפסיכולוגי במועצה .אנו נרגשים לשתף
שעד היום הייתה הענות גבוהה של
תושבים שהרגישו בנוח לפנות .תושבים
רבים הודו על המענה הנקודתי ,האוזן
הקשבת והיעוץ המקצועי.
אנו מודים לכל תושבים שמאמינים בנו
ולוקחים חלק ב"חיבוק החינוכי"
נמשיך לזהות צרכים ולייצר הזדמנויות
חדשות למענה חינוכי רחב היקף ,כאן
אצלנו בגזר

 -היער

הזו נולד מהלך מועצתי מרגש  -חינוך
יער בחינוך הממלכתי במועצה.
אז מה זה חינוך יער? חינוך יער
הינה גישה הדוגלת בקיום לימודים
בטבע ,מתוך תפיסה כי חשיפת
ילדים לשפע הגירויים
והאתגרים שבטבע תורמת
להתפתחותם
רבות
הרגשית,
הקוגנטיבית,
הפיזית והמנטלית .מעבר
לתרומה האישית שכל
תלמיד ותלמידה יחוו,
משתלבים בגישה זו גם
ערכים כגון :חינוך לאורח
חיים בטבע ,הטמעה של
ערכי הקיימות ,תחושת
ייחודיות ושייכות למקום.
כחלק מהמגמה ליציאה ללמידה חוץ
כיתתית ושהייה בטבע ,החל השנה
חינוך יער ב –  4בתי ספר  -שחקים,
גוונים ,שדות איילון ועתידים .תלמידי
שכבות א עד ג ,לפי החלטת בית
הספר ,ייצאו אחת לשבוע ללמידה

במרחב טבעי בקיבוץ גזר או נען .אחד
העקרונות בחינוך יער הוא שהייה
במקום קבוע ,מוכר ,המאפשר העמקה,
חקר והנאה מהשינוי על פני עונות
השנה .על כן ,נבחרו אתרים שונים בהם
ילמדו וישהו התלמידים מידי שבוע.
במהלך השנה יהנו התלמידים
מפעילות מחנאות ,פעילות חינוך
סביבתי ,פעילות רוחנית וטיפולית,
פעילות חינוכית וקהילתית ופעילות
פדגוגית המשלבת את נושאי הליבה
בפעילות במרחב הטבעי על פי מודל
הוליסטי.
את צוותי ההוראה מלווה ענת לב ארי,
מנחה ומייעצת לחינוך יער בבתי ספר
ברחבי הארץ .כל הצוותים החינוכיים
השותפים לדרך עוברים השתלמות
אשר החלה בתחילת שנת הלימודים
ובה יקבלו צוותי החינוך הכשרה
וכלים לשהייה מיטבית עם התלמידים
במרחב הטבעי .אנו מודים על שיתוף
פעולה בין בתי הספר ,היישובים
והקהילה.
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מרגישה מאויימת? אנחנו כאן בשבילך
אילוסטרציה

אחת מחמש נשים ,חווה אלימות מכלל
סוגיה במדינת ישראל .מהתפרצות
נגיף הקורונה בחודש מרץ ,2020
עלתה באופן משמעותי כמות הפניות
למחלקות הרווחה ,הסיוע והמשטרה
בנושא .אנו במועצה אזורית גזר
החלטנו לא לשתוק ולהעלות את
המודעות במעגלים שונים ולכלל
אוכלוסיית תושבי המועצה.
התחלנו בשיח מרתק עם ליאת וירדן
פריימן ,אחותה וגיסה של מיכל סלה
ז"ל אשר נרצחה לפני כשנה על ידי בן
זוגה והותירה תינוקת אותה החליטו

בני הזוג לאמץ .השיח כלל את סיפורה
האישי של מיכל ונתן למשתתפות
כלים לזיהוי נורות אדומות בזוגיות
אלימה.
את בוקר יום המאבק באלימות נגד
נשים ,25.11.2020. ,פתחנו בהדרכת
"שומרת סף" לאנשי ונשות מקצוע
העובדים/ות באופן שוטף ואינטימי
עם אוכלוסיות נערות ונשים על מנת
להסב את תשומת ליבם וליבן לסימני
אזהרה וטיפים לזיהוי נערות ונשים
במצוקה .את ההרצאה הובילה רונית
לב ארי – מומחית בנושא אלימות
במשפחה.
בערב ,חתמנו את החודש בהרצאה
עוצרת נשימה של תיאטרון
פלטפורמא אשר עוסק בטיפול
בנשים שחוו אלימות מכלל סוגיה
באמצעות אמנות וביצוע מונולוגים
על במה כחלק מהצגות שהתיאטרון
מעלה להתמודדות עם המשברים

וחייהן כמאבק בנושא זה.
כל הפעילויות נוצרו משיתופי פעולה
בין מחלקות המועצה העוסקות
בנושא  -מחלקת הביטחון הקהילתי
באגף החינוך ,יועצת ראשת המועצה
לקידום השוויון המגדרי ומעמד
האישה ומנהלת מחלקת השירותים
החברתיים.
בת שבע פיק ,מנהלת מחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים ,סיכמה כל
פעילות שהתקיימה במתן דרכי
התקשרות במועצה.
באמצעות השיח שנוצר עם התושבים
בפעילויות השונות ,יזמו מספר נשים
פניות למחלקת הרווחה למתן תמיכה.
זכרו  -המציל נפש אחת כאילו הציל
עולם ומלואו ,ואם יש ספק  -אין ספק
אנו זמינות עבורכם ועבורכן לכל
פניה במוקד המועצה בטלפון מספר
.*5367

חדש במועצה – רכבים שיתופיים
המועצה בשיתוף פעולה עם
קבוצת שלמה ,חברת הרכב הגדולה
והמובילה בישראל ,החלה להפעיל
שירות רכב שיתופי  -שלמה סיקסט
! Shareשירות הרכב השיתופי פועל
באמצעות אפליקציה ייעודית אותה
מורידים לנייד ודרכה משכירים את
הרכב .השירות לתושב עולה 159.9
ש"ח ל  24 -שעות ול  150 -ק"מ
ראשונים ו  1.5 -ש"ח נוספים לכל
ק"מ נוסף  -וכל זאת ללא דמי מנוי
ועם כיסוי ביטוחי מקיף .המחיר
קבוע וידוע מראש ,גם בסופי שבוע
וחגים ,ואחיד לכל הנהגים  -כולל
לנהגים צעירים! (מגיל  ,18+מינימום
שנה רישיון).
על מנת להנות מהשירות יש לבצע
ההרשמה מהירה ובאופן דיגיטלי
שלמה
אפליקציית
באמצעות
סיקסט .Share

חניות הרכבים סומנו בצבע ירוק
וניתן למצוא אותם בית חשמונאי -
במגרש החניה של הבריכה; חולדה -
בסמוך למזכירות; נוף איילון  -רחוב
החושן ,ליד המזכירות; פדיה  -ליד
הצרכנייה.
הפרוייקט הינו פיילוט ובהמשך
יתכנו ויוספו מקומות ורכבים
נוספים .האפליקציה ,השירות
ותחזוקת השירות הרכבים הינם
באחריות קבוצת שלמה בלבד.
ומוקד שירות הלקוחות של החברה
עומד לרשותכם  24שעות ביממה 7
ימים בשבוע.
ראשת המועצה ,רותם ידלין:
יעילים,
תחבורה
"פתרונות
זמינים ,זולים וחכמים הם חלק
מהיעדים שהצבנו לעצמנו בתכנית
האסטרטגית למועצה .פתרונות
תחבורה במועצה אזורית חייבים

להיות מחוץ לקופסה וזה הפתרון
שאנחנו מביאים לכם היום .אני
שמחה על שיתוף הפעולה עם חברת
שלמה שיאפשר לתושבים שלנו
להשתמש בשירות הרכב בשיתופי
ולהתנייד בקלות".
חשוב לזכור  -הרכב שיתופי הולך
לשרת את כלל תושבי המועצה ולכן
שימרו על הרכב כאילו הוא היה
הרכב שלכם  -שימרו על ניקיונו,
החזירו אותו עם מיכל דלק מלא ואל
תעשנו ברכב.
נסיעה טובה ובטוחה!
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אגף צמיחה כלכלית

מחלקת קידום ורישוי עסקים סוגרת (כמעט) שנה

אפרים ,יניב וליאור דותן ממחלבת דותן בכפר שמואל מקבלים את רשיון העסק מכרמית גבע ,מנהלת מחלקת רישוי
וקידום עסקים במועצה

משבר הקורונה שהפך את
החודשים האחרונים לתקופה
מאתגרת במיוחד עבור כולנו ,הביא
את מחלקת קידום ורישוי עסקים
לעסוק רוב הזמן במציאת פתרונות
יצירתיים והנפקת היתרים במטרה
לאפשר לבעלי העסקים במועצה
כל פעילות עסקית ,גם בתקופה כזו
של הגבלות.
בתחילת משבר הקורונה השקנו
את אתר העסקים החדש של גזר
בו פורסמו מעל ל 400-עסקים
מקומיים .במקביל רתמנו את אנשי
הקשר היישוביים לסייע לבעלי
העסקים .אנשי הקשר הפיצו את
פרסומי בעלי העסקים ביישובים
דבר שהביא לחשיפת התושבים
לתוצרת המקומית.
במטרה להנגיש לבעלי העסקים את
המידע הרב ,העבירה המועצה מידע
רלוונטי באמצעי המדיה השונים
וואטסאפ
קבוצת
ובאמצעות
ייעודית לעסקים .בין הנושאים
 מיצוי והבטחת זכויות בעליהעסקים מול שלטונות המס ,הסבר
מפורט בנוגע להנחות בארנונה

לעסקים בתקופת הקורונה ועוד.
העבודה במחלקת קידום ורישוי
עסקים היא עבודה מאתגרת
במיוחד וכשמה ,כן היא ,מחד הרצון
למנף את העסקים המקומיים של
המועצה ומאידך מציאת פתרונות
להסדרת העסקים וקידומם בתהליך
הוצאת רישיון העסק.
דוגמא לכך היא המאמץ המשותף
שמבצעת ,מנהלת המחלקה ,כרמית
גבע ,יחד עם משרד הבריאות ,בכדי
לאפשר ליצרני המזון במועצה -
היקבים ,המחלבות ,יצרני הדבש
והריבות ,בתי הבד ומאפיות ,ליישם
את ההקלות החדשות אותן פרסם
משרד הבריאות .צעד זה יאפשר
את קידום הליכי הוצאת רישיון יצרן
שהינו תנאי הכרחי לשיווק מוצרי
מזון ויהפוך את תהליך הוצאת
רישיון העסק לאפשרי ומהיר.
לשמחתנו ,עסקים רבים במועצה
כבר נמצאים בשלבים מתקדמים
של תהליך הרישוי .בין היתר ,הושלם
תהליך הרישוי של כל תחנות הדלק
בתחום המועצה ובשלב הבא,
ההתמקדות ,כאמור ,היא בהסדרת

עסקי המזון במועצה.
משבר הקורונה סיפק לכולנו
הוכחה נוספת לנחיצותם של
המרכולים ביישובים .כדי לעלות
את רמת התפעול והתברואה של
המרכולים ולעמוד בתנאי רישוי
עסק ,המחלקה החלה להסתייע
בשירותי תברואן .בימים אלו ממש,
התברואן המועצתי בליווי ,מפקחת
המחלקה ,יוליה לב ,ביקרו בכל
מרכולי המועצה והחלו בתהליך
תיקון ליקויים במקומות הנדרשים.
חשוב לציין כי עסק העומד בתנאי
רישוי מבטיח ,בין היתר ,את
בטיחותם של הנמצאים בעסק
וסביבתו ,בריאות הציבור ,איכות
נאותה של הסביבה ועוד ,ולכן מעבר
לחובה המוטלת על בעל העסק
שהיא עמידה בחוק רישוי עסקים,
עסק בעל רישיון ,מגן על לקוחותיו
ולמעשה גם על בעל העסק עצמו.
מחלקת רישוי וקידום עסקים,
שמה לה למטרה להמשיך ולפעול
למען הסדרת העסקים המקומיים
ולמצוא פתרונות להפיכת תהליך
הרישוי לנגיש ,ידידותי וזמין ואף
בונה כבר תוכניות ליום בו משבר
הקורונה יסתיים ונחזור לקיים
מפגשים בין בעלי עסקים ,סדנאות
וקורסים פרונטאליים באמצעות
מעוף ממשרד הכלכלה והתעשייה,
כפי שעשינו בטרם משבר הקורונה.
אנו פונים אליכם ,בעלי העסקים,
לנצל את ההאטה בפעילות
העסקים ולקדם את הליך הוצאת
רישיון עסק המחייב שיתוף פעולה
והשקעת זמן.
נשמח לסייע בכל שאלה!
אנחנו כאן לשירותכם בטל'
.08-9274094 ,08-9274579
כרמית גבע ,מנהלת מחלקת קידום
ורישוי עסקים
האגף לצמיחה כלכלית
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כנראה שאנחנו עושים
משהו נכון פה במועצה
האזורית גזר .שורת
בכירים
פוליטיקאים
פקדו את מחוזותינו
בשבועות האחרונים ,לראות ולהתרשם
ממה שנעשה במועצה בתחומי החינוך
בעת קורונה ,ומהפוטנציאל התיירותי
העשיר שטמון בשטחי המועצה .הביקורים
היו מוצלחים ומרגשים ,והיוו גם עבורנו
הזדמנות נוספת לראות כמה טוב קורה
פה ,אפילו בזמנים קשים.
לפיד מתרשם מהחינוך בגזר

כולם ע

יאיר לפיד בתיכון הרצוג

ראשון עלה אלינו לשטחי המועצה ראש
האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד ,שהגיע ב29-
באוקטובר לראות מקרוב את ההיערכות
לפתיחת שבוע הלימודים המלא לכיתות

ו ל י ם ל ג זר

א'-ד' .הביקור נערך בהמשך להצהרתה של
ראשת המועצה רותם ידלין ,שהבהירה כי
בכוונתה לפתוח את הלימודים לכיתות
אלו לחמישה ימים בשבוע ,ולא חצאי
שבוע ,והדגישה כי הדבר אפשרי ללא
עלות תקציבית נוספת תוך שימוש
במשאבים הקיימים.
לפיד סייר בבית הספר הרצוג שבמועצה,
והתרשם מההיערכות המוקפדת ,שנועדה
לשמור על רצף לימודי וחברתי של ילדי
המועצה" .החזרה של הילדים לבתי
הספר לשבוע מלא היא קריטית לחוסן
הנפשי והחברתי של הילדים ,והצלחנו
לאפשר חמש שעות ביום במשך חמישה
ימים בשבוע ,תחת הנחיות משרד
הבריאות ,ללא תוספת תקציב" ,אמרה
ידלין" .השלטון המרכזי חייב להתייעץ
איתנו יותר ,אנחנו בשטח ,אנחנו יודעים
מה הפתרונות האפשריים ואני מקווה

שלקראת גיבוש מתווי
החזרה לכיתות הגבוהות
ישמעו את הרשויות".
על כך ענה לפיד" :אני רואה
את היצירתיות ,המחשבה
והפתרונות שלכם ומתפעל" .הוא ציין כי
הביקור נפל על יום הזיכרון הממלכתי
לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין.
"לרבין הייתה דרך מיוחדת" ,אמר" .כל
פעם שאמרו לו 'ככה זה' על דברים
שביקש לשנות הוא אמר שחייבת להיות
עוד דרך .אני רואה שזו הרוח שלכם .ככה
מובילים שינוי".
איילת שקד שולחת ברכות

איילת שקד בקריית החינוך שעלבים

שלושה ימים לאחר ביקורו של לפיד,

רמלוד

מוכרים יקרים!
שמי סימה טייר ואני עובדת כ 5-שנים כיועצת נדלן בחברת רימקס.
לפני  3שנים התחלתי להתמקצע בישובי גזר והסביבה ובעזרת שיטת השיווק שלי אני מצליחה למקסם
ואף להשיג עבורכם מחיר גבוה מעל מחיר השוק כך שאתם נשארים עם יותר כסף גם אחרי עמלת התיווך.
מצ"ב מספר דוגמאות:
משמר דוד -לפני כ 6-חודשים מכרתי שלד במחיר שיא!!!  3,440,000שח.
כפר שמואל -מרץ  2019מכרתי בית בודד  220מטר במחיר גבוה במיוחד  4,200,000שח.
בית חשמונאי -שנת  2018נמכרו ברחוב הגפן בעשיריות  5בתים ,מתוכם  4נמכרו דרכי מעל מחיר השוק
בעוד  6חדרים נמכרו ב  2,900,000אני מכרתי  5חדרים ב 3,250,000שח.
(ראו באתר מידע נדלן מורחב).

תרצו שאספר לכם על שיטת השיווק שלי??? לפגישת יעוץ ללא עלות תוכלו להתקשר...

אז למה אתם מחכים?? התקשרו עוד היום ,סימה טייר
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פקדה את המועצה גם יו"ר סיעת ימינה,
ח"כ איילת שקד ,שהגיעה לקבל את
ילדי כיתות א'-ד' עם חזרתם ללימודים,
יחד עם ראשת המועצה ידלין .במהלך
הביקור חנכו השתיים את מתחם הלמידה
החדשני בקריית החינוך שעלבים ושוחחו
עם ילדי כיתות א' בבתי הספר שלהבת.
שקד וידלין שמעו מהילדים על התקופה
האחרונה בצל הקורונה ועל ההתרגשות
עם החזרה לכיתות ,וכתבו ברכות הצלחה
אישיות על הלוח.
ידלין סיפרה לשקד על היוזמה של
המועצה האזורית שאפשרה את חזרתם
של תלמידי א'-ד' לשבוע לימודים של
חמישה ימים" .יזמנו את מודל החזרה הזה
מתוך המחויבות שלנו לבריאות הפיזית
והנפשית של הילדים" ,אמרה" .החזרה
למסגרות היא ללא ספק הכרחית עבורם".
ח"כ שקד הסכימה עמה ,ואף הוסיפה
ואמרה כי "יש כאן דוגמה מצוינת לניהול
נכון והגיוני שמאפשר פתיחת לימודים
תקינה .זוהי דוגמה לכך שכשמאצילים
סמכויות רואים תוצאות .עם קצת רצון
טוב ויצירתיות אפשר לנהל שגרת קורונה
בטוחה".
שר התיירות מטייל ב"טוסקנה"

אסף זמיר במלוא הטנא

"ממש טוסקנה פה!"  -את המחמאה
הענקית הזאת קיבלה מועצת גזר מלא
אחר מאשר שר התיירות ,אסף זמיר.
ביקורו ב 8.9 -נפתח עם ראשת המועצה
ידלין בתל גזר הידועה בנופיה המרהיבים,
שם זכה לסקירה על המועצה ועל העבודות
המתקיימות בתל לקראת הפיכתו לגן
לאומי ,בשיתוף משרד התיירות.
ואיך אפשר לטייל בטוסקנה בלי חוויה
קולינרית של ...חומוס! בכל זאת ,עם כל
הכבוד לאיטליה' ,חומוס זרזיר' בכרמי
יוסף הוא גאווה מקומית טעימה ביותר.
בחומוסיה האגדית פגשו זמיר וידלין את
זוהר בראון שסיפר על החומוס הקהילתי
שלו ,שמהווה מוקד עליה לרגל של

תושבים ,מטיילים ורוכבי אופניים מכל
הארץ.
היום המשיך בביקור השר במרכז
המבקרים 'מלוא הטנא' ,שם קיבל הסבר
מפורט מחילף מנחם על חוות החקלאות
האורגנית שלו ,ובהמשך ביקב ברבדו ,שם
נסקרה תיירות היין המפתחת של גזר
ודובר על התכנית האסטרטגית בתחום
התיירות.
השר זמיר סיכם את הביקור ואמר כי
"זה היה הסיור שהכי נהניתי בו מאז
כניסתי לתפקיד .המרחבים הגדולים
והאוויר הפתוח נותנים חוויה תיירותית
נהדרת .לתיירות הכפרית בגזר פוטנציאל
משמעותי במיוחד בתקופת הקורונה".
כבר אמרנו טוסקנה ,לא?
שרת התפוצות חוצה יבשות

עומר ינקלביץ׳ שרת התפוצות במחלבת עברי

הבאה להתארח אצלנו במועצה היתה
שרת התפוצות עומר ינקלביץ׳ ,שביקרה
ב 23.11-במחלבת עברי שבמושב עזריה,
לשיחה עם מנהלות במועצה על אתגרי
המרחב הכפרי ,על חקלאות ועל תיירות
כפרית ,על ניהול בתקופת הקורונה ,שוויון
מגדרי ויוזמות קהילתיות.
הביקור התחיל בקריית חינוך שעלבים,
שם פגשה ינקלביץ' את תלמידי נעל"ה
(נוער עולה ללא הורים) ,והצטרפה לשיחת
זום שלהם עם הורי תלמידים מאוסטרליה.
הביקור כולו נערך באנרגיות גבוהות של
עשייה והקשבה אמיתית מצד השרה
לצרכי המועצה ,ובדיונים עלו רעיונות
חדשים ומעניינים" .בתקופת הקורונה
הצלחנו לצאת מכל קופסאות ,ממש
שברנו אותם" ,אמר דוד עברי ,הבעלים של
מחלבת עברי" .בשיחה עם השרה ינקלביץ'
דיברנו על כך  -כיצד בחשיבה אחרת,
יצירתיות ועבודת צוות חוצת אגפים
במועצה ,ובשילוב ידיים עם הקהילה,
אנחנו מתמודדים עם משבר הקורונה,
ומדייקים את המענים לתושבים".
הביקור המוצלח הסתיים בטבע ,בליטוף

והאכלת כבשים .כי בכל זאת  -מרחב
כפרי.
שר החקלאות מסייר בשטח

שר החקלאות וחלקאי גזר ביקב ברבדו

אחרון עלה אלינו למועצה שר החקלאות
ופיתוח הכפר אלון שוסטר ,שהגיע
ב 1.12-לסיור עם ראשת המועצה ידלין,
מנכ"ל משרד החקלאות נחום איצקוביץ'
ומספר בכירים ממשרדו ,ומזכ"ל תנועת
המושבים עמית יפרח.
הסיור החל בתל גזר ,המשיך ליקב
ברבדו ,שם הוצגה תוכנית 'דרך היין',
אשר תמתג את גזר כטוסקנה של ישראל
(כפי שזיהה השר זמיר!) .בהמשך עברו
המבקרים למושב כפר ביל"ו שם סיפרו
החקלאים על התמודדות הכפר עם
איום על השטחים החקלאיים בעקבות
תוכנית בנייה שאושרה במקום .החקלאים
הדגישו כי זוהי בעיה לאומית שמצריכה
מדיניות מערכתית שתדאג לפיתוח
בנייה תוך שמירה על המרחב הכפרי
והחקלאות" .השטחים החקלאיים הם
ביטחון המזון של ישראל ,אך גם מרחב
הנשימה של מרכז הארץ" ,אמרה ילדין.
"גזר היא פוטנציאל אדיר למרכז תיירות-
חקלאי .זה אינטרס של המדינה לשמור
על החקלאות הישראלית ,המרחב הכפרי
והטבע הישראלי – גם במרכז הארץ".
השר שוסטר אמר כי "כאן במועצה
האזורית גזר אנחנו מבקשים להציג חזון
למרחב הכפרי ,כמו שמקובל באירופה.
מדינת ישראל צריכה להוביל מתווה
שבבסיסו ההחלטה מהו כפר ,ומה ראוי
שיהיה בכפר .יש להתייחס לכפר כמרחב
שמבטיח לכל אזרחי ישראל את האפשרות
לצאת מתחום בנייני העיר ולהנות מנופים
ירוקים וסביבה טבעית .כמובן שיש לתכנן
את המרחב הכפרי ככזה שמבטיח לאנשי
המרחב עצמו גם חקלאות משגשגת וגם
ערוצי פרנסה נוספים ,אופק כלכלי בהיר
ואפשרויות לצמיחה דמוגרפית".
צילומים :גיא אנטו; גדעון שרון ,לע''מ
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עובד החודש
מרגישים את השינוי בסביבה :הכירו את נופר ששון-עופר ,רכזת קיימות וחינוך סביבתי במועצה

היא התחילה את דרכה הסביבתית באתר
חירייה וכיום מנצחת בעוז על בניית תיבות
קינון ,טיפוח גינות קהילתיות ,ניטור יונקים,
חינוך ילדים ומבוגרים לקיימות ,ובקיצור -
כל מה שהופך את המקום הזה לירוק ונעים.
בואו נכיר את עובדת החודש של המועצה
האזורית גזר ,נופר ששון-עופר.
שנתיים אחרי שנכנסה לתפקידה ,נופר
ששון-עופר ,רכזת הקיימות והחינוך הסביבתי
במועצה האזורית גזר ,מונה בהתרגשות
שורת הישגים ופרויקטים בתחום הסביבה
והמודעות הירוקה בכל הרמות והרבדים
ביישובי המועצה .כמי שעוסקת בסביבה
שנים רבות ,מאספקטים רבים ושונים ,היא
רואה בתפקידה בגזר כר פורה לפעילות
עשירה ובעלת השפעה חשובה על עתיד
היישובים בתחום המועצה ,והזדמנות
מתגמלת למעורבות קהילתית רב-שכבתית
לקידום המודעות לסביבה ולטיפוח סביבת
חיים נעימה ומיטיבה עבור כל תושבות
ותושבי האזור.
שלום נופר .רצינו להתחיל את הריאיון הזה
בשאלה פשוטה :במה עוסק תחום הקיימות
בעצם? ולמה זה כל כך חשוב עבורנו ,כאן
במועצה האזורית גזר?
"תחום הקיימות הוא אחד החמים והחשובים
בעולם כיום ,והוא בעל חשיבות עצומה
לאיכות החיים שלנו ושל ילדינו .לשים קיימות
ודאגה לסביבה במקום חשוב פירושו לדאוג
לאיכות האוויר ולמקורות המים ,לצמחיה
ולבעלי החיים בסביבה ,למזון שאנחנו צורכים
ולטיפול בפסולת שאנחנו מייצרים .קיימות
מייצרת סדרי עדיפויות חדשים ,מאוזנים
ובריאים יותר עבור כל אחד ואחת מאיתנו.
כשיש לנו מודעות לקיימות ,החיבור שלנו
לסביבה מקבל ממדים ועוצמות חדשות.
אני רואה את זה בכל פרויקט שאני יוזמת

או משתתפת בו :כשאנשים יוצאים החוצה,
לטבע או אפילו לפעילות בגינה קהילתית,
ההשפעה החיובית עליהם מורגשת מייד".
אחרי שנתיים במועצה האזורית גזר ,מה
את יכולה לספר על המחויבות לקיימות
ולסביבה אצלנו?
"כל כך הופתעתי לטובה ממה שקורה
במועצה האזורית גזר בתחום הסביבה
והקיימות ,וההפתעה הטובה שלי לא חלפה
עד היום .את הפעילות והמחויבות של
המועצה ,מראשת המועצה ,דרך המנכ"לית
ועד לתושבים פעילים אפשר לראות באלף
דרכים .אבל כמו שכולנו יודעים  -תקציב
מספר הכי טוב את סדרי העדיפויות ,ואצלנו
במועצה ישנה השקעה אמיתית ,הרבה מעבר
למתחייב ,בטיפוח קיימות וסביבה בכל
הרבדים ,תוך שיתוף פעולה יוצא דופן בין כל
המעורבות והמעורבים בתהליך".
תוכלי לחלוק איתנו פרויקטים בולטים
בתחום קיימות וסביבה במועצה?
"או אה" ,היא צוחקת" .הרשימה ארוכה מאוד,
אבל אני אתן כמה דוגמאות בולטות ככה
מקצה השרוול ,כי ממש עכשיו מתקיים
חודש הקיימות במועצה .בשבוע שעבר
ארגנו פעילות לבניית תיבות קינון לציפורים
בתחומי המועצה ,והיה כיף אדיר .יש לנו
שמונה גינות קהילתיות במועצה ,ואנחנו
מתכננים עוד כמה .בחלק מהגינות משפחות
מגדלות ירקות למאכל .אנחנו פועלים עם
הבוסתן בקיבוץ נען ,ובשבוע הבא תהיה
מסיבה של החלפת זרעים וייחורים .ויש
עוד ועוד :בשבוע הבא אנחנו מוציאים
לדרך "שבוע ניקיון" בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה .ב 15-יישובים יתקיימו מבצעי
ניקיון ,ויש אפילו תוכן מותאם :אנחנו
מאפשרים לאנשים צפיה בסרט בשם "מדינה
זבל" ,שעוסק בבעיה הקשה של אשפה לא
מטופלת והרגלים קלוקלים של השארת
אשפה בכל מני מקומות .בנצר סירני תהיה
פעילות של יד שניה ,ובני נוער יקבלו חדרי
בריחה אקולוגיים ,וייערכו סדנאות יצירה
ונגרות בראייה של קיימות".
"באופן שוטף אנחנו מתחזקים פרויקטים
שעוסקים בניטור של מגוון המינים בתחומי
המועצה .בסוכות האחרון  200משפחות
ניטרו חיות בר .העוזרת של ראשת המועצה,
אופיר עלווה ,אפילו צילמה עוף דורס וכל
המומחים לצפרות ממש התרגשו .בסוף
התגלה שזה עיט שמש צעיר .תגלית נהדרת.
אנחנו עושים פעילות של ניטור יונקים עם

מתנדבים שמקבלים ערכות של פלטת
עקבות ומחפשים ליד הבתים .מנחה את
הפרויקט אסף בן דוד ,חוקר מאוניברסיטת
תל אביב ומומחה לגששות שגר במועצה".
"למרות שבמגבלות הקורונה אנחנו נאלצים
לקיים חלק מהפעילויות בזום ,אנחנו עדיין
מצליחים לקיים גם פעילויות בשטח ,כמובן
בכפוף לכל ההנחיות .אני מאוד גאה בהצלחה
הזו ,שהיא באמת של האנשים הנפלאים
שגרים כאן ,ומתנדבים ועוזרים ומגלים
אכפתיות ועניין .זה פשוט תענוג".
עבודה ברמה כזו מצריכה שיתוף פעולה של
גורמים רבים במועצה ,שכאמור מורכבת
מהרבה יישובים נפרדים .איך זה מצליח?
הגורמים השונים במועצה שותפים לחזון
הקיימות?
"כדי באמת לאפשר שיתוף פעולה בין כלל
הגורמים במועצה יש לנו מנגנונים ומכשירים
שנועדו להבטיח שנהיה בתקשורת מתמדת.
בקרוב יחל ,למשל ,פורום בין משרדי של
מנהלי אגפים ומחלקות שתפקידו להבטיח
יישום אספקטים של קיימות לכל רוחב
הפעילות והתכנון של המועצה .דוגמה
עדכנית היא העבודה הצמודה עם אגף
החינוך ,בכל מה שקשור ללמידה חוץ כיתתית
וחינוך יער ,עבודה צמודה עם הנוער ועבודה
צמודה עם אגף קהילה וכמובן בתיאום מלא
עם רונית ויתקון ברקאי ,יו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה במועצה .ויש גורמים נוספים ,כמו
מפקחים שלנו שעוסקים באכיפת הכללים
הנוגעים לפינוי והשלכת פסולת בכל תחומי
המועצה ,ועוד".
שאלה לסיום :איך הגעת לעסוק בתחום
הקיימות?
"זה סיפור די מצחיק .בזמנו למדתי קורס
מורי דרך ,ובקורס הזה ,כל פעם שהיינו
עוברים ליד אתר חירייה ,ליד צומת מסובים,
המדריך שלנו היה מספר שזה המיקום של
בני ברק העתיקה ,מימי המשנה .פעם אחת,
בזמן שביתה של מורי הדרך ,אמא שלי
סיפרה שהיא הולכת לסיור בחירייה ,שעברה
אז תהליך מדהים של חידוש ושינוי .סיפרתי
לה את האנקדוטה על בני ברק העתיקה,
וכשהיא הציעה לי להצטרף לסיור הסכמתי
מייד .כך התחיל רומן של שמונה שנים עם
פארק המחזור חירייה ,שבמהלכם גם עשיתי
תואר שני בגאוגרפיה עם התמחות בתכנון
סביבתי .כאן ,במועצה האזורית ,אני באמת
מגשימה חלום ,מחנכת לקיימות ועושה
קיימות .מה עוד אפשר לבקש?".
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חודש שלם של קיימות יומיומית

את תחום הקיימות אנחנו מקדמים
במגוון רבדים .במקביל לעשייה
השוטפת במועצה בחרנו לשים זרקור
על הקיימות ולרכז פעילות בנושאים
שונים לאורך חודש שלם! במהלך
החודש נערכו הרצאות ,שולחנות
עגולים בשיתוף ועדת איכות סביבה
וצוותי העבודה ,סרטים ופעילות
קהילתית בשטח.
את השבועיים הראשונים ייחדנו לנושא
הטבע ושמירתו .חשיבותו של הדיון
בנושאים אלו הינה שמירה על איכות
חיי התושבים תוך כדי שמירה על
איכות האוויר והטבע הסובב אותנו .שני
הדברים קשורים קשר הדוק אחד לשני.
במסגרת העיסוק בתחום זה נפתח
קורס מבוא ליערות מאכל בהנחיית
צוות  re forestמקימי יער המאכל
בקידרון .התקיימו שלושה שולחנות
עגולים בנושאים" :טבע ופיתוח
במועצה  -כיצד ניתן לשלב בין השניים",
"מה עושה קמין עצים לבריאות שלנו"
ו " ריסוסים ,out -גינון אקולוגי"in -

בשלושת השולחנות העגולים דנו
המשתתפים בהנחיית צוותי העבודה
של ועדת איכות הסביבה .ניצלנו
את הימים האחרונים לפני החורף
לפעילויות באוויר הפתוח – בניית
תיבות קינון בקיבוץ גזר ואירוע אג"טק
(אדם ,גינה ,טבע וקהילה) שהתקיים
בבוסתן בקיבוץ נען בו שולבו סדנאות,
הרצאות וסיור ע"י תושבי המועצה
המומחים לנושאים שונים בהתנדבות
והתקיים שוק החלפות לזרעים ,ייחורים
ושתילים .האירוע הוכתר כמוצלח
ביותר ואף עלה על המצופה .כמו כן,
במסגרת שיתוף הפעולה עם סינימטק
ירושלים הוזמנו התושבים לצפות בשני
סרטים :פרשת מים והמסע של איילו.
לכל אלו נוסף מפגש עם הילה פרידמן
שעסק בשילוב פרחי בר בגינון הציבורי
ובגינות הפרטיות ,והחלה פעילות
לניטור יונקים בשטח המועצה בהובלתו
של אסף בן דוד ,חוקר מומחה לגששות
תושב כפר שמואל ובריכוזה של ענת,
תושבת בית חשמונאי .לכל משתתפי

הניטור חולקו ערכות לבניית פלטת
עקבות.
בשבוע הניקיון שנערך בשיתוף
המשרד להגנת הסביבה ומחלקה
לחינוך חברתי -קהילתי ,מדור נוער,
יצאו לפעילות ניקיון ביישובים בני
הנוער ביחד עם הילדים והמבוגרים
לנקות את השטחים הציבוריים .הנוער
נהנה מסדנאות והוביל בגאווה גדולה
את פעולות הניקיון ביישובים .כמו
כן ,בשבוע זה התקיים שולחן עגול
של וועדת איכות הסביבה ובו דנו על
נושא הפסולת במועצה .במפגש זה
השתתפה הגב' ריבה ולדמן ,מנהלת
המרכז לחינוך סביבתי אשר חלקה
עם המשתתפים את הידע הרב בכל
הקשור לפסולת ופתרונות לבעיית
הפסולת .תושבי המועצה הוזמנו
לצפות בסרט "מדינה זבל" ולרכוש
קומפוסטרים במחיר מסובסד על מנת
לקדם את ייצור הקומפוסט הביתי.
למעוניינים נערכה סדנת קומפוסט
בגינה הקהילתית שתקום בפתחיה.
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בשבוע הרביעי צללנו לתחום נוסף
 חינוך לקיימות .במסגרת שבוע זההוזמנו התושבים לצפות בסרט "קפטן
פנטסטיק" ,דרמה קומית מצחיקה
ומרגשת שהראתה לנו דרך חדשה
וקצת אחרת לחיות את החיים וללכת
עם הלב שלנו ...לשמוע הרצאה על
חשיבות השהייה של הילדים בטבע
בעידן בו מיליוני ילדים חיים בסביבה
מנותקת מהסביבה הטבעית ,בהרצאה
נמנו הערכים ההתפתחותיים הרבים
הידועים של השהות בטבע .התקיים
סיור השראה ב"עם הטבע" הסיור
בדגש של מעורבות הקהילה וחיבורים

יחידה סביבתית

עם מערכת החינוך
ובלתי
(פורמלית
איך
פורמאלית).
תוך  4שנים שדה
קוצים ומזבלה הפכו
לפינת גן עדן של
טבע עירוני בזכות
עבודה התנדבותית
של כ  9300תושבים,
אורחים ומבקרים.
דגש על תהליכים שהובילו ליצירת
שותפויות חד פעמיות וארוכות טווח
עם גני ילדים ,בתי ספר ,תנועות נוער,
מתנ"ס וארגוני מתנדבים בישוב .את

השבוע קינחנו בסדנת משחקי אדמה
שהתקיימה בחצר היחידה הסביבתית
בה עבדו עם אדמה הורים וילדים ויצרו
משחקים והתלכלכו בבוץ! היה כיף!

משפחה חוקרת
טבע
למרות הסגר הצטרפו במהלך חול
המועד סוכות כ  200 -משפחות מכל
רחבי המועצה לאתגר ניטור טבע
קהילתי .התושבים השתתפו בשבוע
אינטנסיבי בו חוו וחקרו את השטח
ותיעדו למעלה מ  1000 -תצפיות
טבע שונות לפי אתגרים יומיים
שקיבלו .הקבוצות פעלו בשיתוף דרך
הוואטסאפ ,בשילוב מערכת ריכוז
תצפיות מחקרית באתר ובאפליקציה
יעודית.

התצפיות המרהיבות
שנאספו הפתיעו גם
אותנו בכל פעם מחדש .שמחנו
לראות את הטבע הנהדר שיש לנו
במועצה והיה ממש כיף לגלות עוד
ועוד עד כמה הוא מרהיב ומגוון
 מהעיט הנדיר עד לעכבישיםמסתוריים ,צבועים ,שועלים ותנים
מול מגוון זוחלים מרשים ,תצפיות
יום ותצפיות לילה...
המיזם שפותח על ידי חברת

"צעד ירוק" הינו יוזמה
של היחידה הסביבתית
של המועצה שבשיתוף
עם אגף קהילה ביקשה
ליצור תכנית חוויתית גם
בתקופה הזו.
לכל הקבוצות והמשפחות החוקרות
 אתם אלופים!!! לא הפסקתםלהפתיע ,לאתר ולתעד בצורה
מעוררת השראה .נאמר לכם ולכל
המומחים והשותפים  -תודה .אנחנו
כבר מחכים לפגוש איתכם יחד
מקרוב את הטבע שלנו עם מבט
בעיניים

שומרים על השטחים הפתוחים במועצה
אנחנו עושים מאמצים גדולים
לשמור על ניקיון השטחים הפתוחים
ברחבי המועצה.
במהלך חול המועד סוכות צולם
טרקטור של חקלאי מאחד ממושבי
המועצה ,המשליך פסולת בשטחים
הפתוחים .תלונה הוגשה למשטרת

רחובות ,ולאחר חקירה קצרה אותר
בעל הטרקטור .החקלאי קיבל
קנס על השלכת פסולת בשטחים
הפתוחים.
בכוונת המועצה בשיתוף משטרת
ישראל והסיירת הירוקה להמשיך
להילחם בתופעה של השלכת

פסולת למיניה ,והעבריינים אשר
יתפסו יקבלו קנסות כבדים.
אנו קוראים לכם לסייע לנו
ולהילחם בתופעה .ראיתם מפגע
תברואתי כזה? אנא דווחו למשטרה
או למוקד המועצה  08-9274001או
*5367
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אגף צמיחה כלכלית

תיירות
פנים

שיתופי פעולה במרחב הכפרי

 2020תזכר כשנה מאתגרת בכל ענפי
החיים בכל העולם .בשנה זו התמודדנו
עם חוסר ודאות כלכלי ,חברתי
ותעסוקתי.
בתחילת השנה ,מחלקת התיירות פעלה
לקידום יוזמות ואירועים אשר לצערנו
לא יצאו לפועל ועל כן בחרנו לשנות
מדיניות ולהתמקד בהקמת תשתיות
וביסוס יסודות חזקים לפיתוח תיירותי,
אשר עם שובם של המבקרים מהארץ
ומחו"ל ,נהיה ערוכים לקראתם עם
מוצרים ,עסקים ,דרכים מוסדרות וחומרי
שיווק שירכיבו את החוויה השלימה של
התייר.
עבודה עם משרד מורשת והחברה
הממשלתית לתיירות
המועצה ומשרד מורשת החליטו לצאת
בפיילוט ראשון מסוגו בארץ של גיבוש
תפיסת מורשת מרחבית לכלל האתרים
ההיסטוריים השוכנים במועצה .זאת
במגמה לייצר תפיסה אחידה ויצירת
מסלולי סיור וטיול .העבודה כרוכה
בגיבוש תוכנית אב למורשת ותכנון
כוללני במסגרתו נבחן את הפוטנציאל
המרחבי והמוקדים האזוריים ,אתרים
במועצה ומתוך כך נייצר תכנית הכוללת
אסטרטגיה לפיתוח ,אומדנים ומודל
לתיעדוף פרויקטים.
תל גזר
העבודות בתל גזר נמשכות – הנגשת
מפעל המים עדיין בתהליך ובמקביל

נמשכת הסדרת הגישה לתל .לפני
הגשמים הודקה האדמה בחלק מהדרך
והשביל המוביל לתל כוסה אספלט.
בסיום הפרוייקט ישתדרג האתר וחווית
הביקור תתעצם.
בית הרצל
בימים אלה מוקמת מנהלת משותפת
של קק"ל והמועצה להפעלה מחדש
של המתחם .בית הרצל יפעל כמשכן
תיירותי וקהילתי ויתקיימו בו פעולות
מגוונות לתושבי המועצה ומחוצה לה.
במקום יופעלו :גלריה לאומני המועצה
– תערוכות מתחלפות ,מרכז למפגשים
והרצאות ,שווקי איכרים ,הדרכות
מקומיות ויציאה לסיורים ,עגלת קפה,
פעילויות קהילתיות ,חוויה חקלאית,
מורשת ועוד.
פורומים עם הפנים ל 2021 -
בינואר  2020בתמיכת מעו"ף רמלה,
הרשות לעסקים קטנים .הוקם פורום
העסקים של גזר .מטרת הפורום הייתה
לייצר איגום של היכולות העסקיות
התיירותיות הקיימות במועצה ,לייצר
שיח ישיר ושיתוף פעולה בלתי אמצעי
עם הרשות ,קידום יוזמות ומיזמים
ופיתוח המרחב הכפרי .במסגרת הפורום
הוקמו מספר תתי פורומים שעובדים
כבר על תוכניות עבודה לשנת :2021
פורום האמנים מקדם מתחם אמנים
משותף שישמש כגלריה ובית מלאכה,
אירועים ממוקדי אמנות ,ירידים ועוד;
מועדון יקבי גזר נמצא בתהליכי עבודה
לקידום אזור היין ,הכשרה מקצועית
וקידום יוזמות שיווק בארץ ובחו"ל;
פורום מורי דרך ,המונה כיום  14חברים,
שוקד על הכנת סיורים והדרכות;
השתתפות ביוזמות ואירועים מועצתיים
ושיתוף פעולה עם מועדון הדיפלומטים.

•שיתוף הפעולה עם מדרשת
"בשבילוד" – מדרשת בשבילוד
אימצה את מועצה אזורית גזר
בשל הקרבה הגאוגרפית .יחד אנו
מקדמים סיורים ופעילויות ברחבי
המועצה לרווחת התושבים וגם
למבקרים מרחבי הארץ.
•שת"פ רמלה – גזר  -העיר רמלה,
כמרחב אורבני צמוד לגזר ,מהווה
גורם משיכה בעל היסטוריה,
טעמים וריחות של שוק ודוכני
מזון אתני ,סיפורי דתות ותרבויות.
המרחב הכפרי שלנו מציע מרחבים
ירוקים פתוחים ,פעילות חקלאית
אותנטית ,מפגש בלתי אמצעי עם
אמנים ,ייננים ואנשי רוח ואדמה.
יחד אנו עובדים על מוצר תיירותי
שישלב בין המרחב הכפרי לאורבני
ויציע חבילות סיורים וטיולים
שישווקו יחד לקבוצות ופרטיים.
•שת"פ מטה יהודה – גזר  -המועצה
זימנה שיתוף פעולה עם מטה
יהודה להכנסת גזר ל"אפילסיון" –
הכרה כאיזור יין עולמי .גזר השוכנת
למורדות הרי יהודה ,מהווה המשך
ישיר לטרואר האזורי .את המהלך
מובילים עו"ד עידן בר אולפן
ואילנית צמח.
•מיתוג המוצר המקומי – במהלך
ייחודי אשר משקף את האחדות של
הקהילה שלנו ,יצרנו את תו המוצר
"מיוצר בגזר" .מוזמנים להיות חלק
מהקהילה שתומכת ומפרגנת
לעסקים במועצה .מהיום מזמינים
רק .MADE IN GEZER

יש לכם רעיונות ,יוזמות שאלות? אנחנו
כאן עבורכם!
אגף צמיחה כלכלית
אילנית צמח – מנהלת מחלקת תיירות
ופיתוח עסקי
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חורף חם בגזר

מבול של אירועים
הפעלות לילדים ,הרצאות למבוגרים,
אימוני ספורט ,פעילויות בטבע ועוד
פרטים והרשמה באתר המועצה

