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צעדת לב השרון ה 8-בסימן
"שימור אתרים היסטוריים"
סרוק והורד את אפליקציית לב השרון

חדשות

ציון דוד עובד מצטיין בלב השרון ובמפעל העובד
המצטיין של "ידיעות אחרונות" לשנת 2014
זוכה באות הנשיא

מ

ידי שנה המועצה האזורית לב
השרון מגישה את העובד/ת
המצטיין/ת שנבחר/ה במסגרתה
למועמדות לפרס במפעל העובד
המצטיין של "ידיעות אחרונות".
בשנת  2014זכה בתואר העובד
המצטיין מר ציון דוד מנהל היחידה
לאיכות הסביבה במועצה.
עמיר ריטוב ראש המועצה :היחידה
לאיכות הסביבה במועצה היא שם
דבר לפעילות ייחודית בתחום איכות
הסביבה ומהווה מודל לחיקוי ודוגמא
לרשויות רבות המגיעות ללמוד
על הנושא .הרבה מכך נזקף לזכות
עבודתו המסורה והמאומצת של ציון
דוד ושל האנשים המלווים אותו.
במסגרת תפקידו קידם ציון תחומים
רבים ותקצר היריעה מלהכיל את
כולם :דרך הלב ,הסמכת גנים
ירוקים ,קיום קורסים בתחום איכות

הסביבה לתושבים ותלמידים ,קידום
פינות מחזור ,מועצה ירוקה ,פיתוח

חברי המערכת:

פנינה אמויאל משה09-7960232 :
info@lev-hasharon.com
רותם עמוס057-7765992 :
rotem@lev-hasharn.com
אתרהמועצהwww.lev-hasharon.com:
המערכת אינה אחראית לתוכן הפרסומים
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תושבים יקרים,
מעתה  -דיווח על מפגעים ותקלות ברחבי
המועצה ,וקבלת הודעות מהמועצה כדאי
לעשות באמצעות האפליקציה החדשה
שלנו.
סרקו את הקוד או חפשו “לב השרון”

בר קיימא ,חקלאות תומכת סביבה,
טיפול בשריפות חקלאיות וגולת
הכותרת בריכת החורף לב השרון.
חשוב לי להביע את מלוא הערכתי
ולומר שציון מחויב מאוד לתחום,
הוא מקיים קשרי עבודה הדוקים
עם הצוותים החינוכיים בקריית
חנוך "דרור" ובבתי הספר היסודיים,
עם הוועדים המקומיים ,האגודות
החקלאיות ,משרדי ממשלה ועוד".
יצחק יצחק ,סגן ראש המועצה "ציון
דוד נבחר כעובד מצטיין של המועצה
במסגרת הליך פנימי המתקיים מידי
שנה במועצה וזכה באות הנשיא
במסגרת מבצע העובד המצטיין של
ידיעות אחרונות ,הטקס התקיים

בבנייני האומה בירושלים בנוכחות
הנשיא רובי ריבלין .מעמד זה הוא
ההזדמנות הנהדרת להביע את
מלוא ההערכה וההוקרה לעבודתו
המבורכת של ציון הזכייה באות
הנשיא מביאה לידי ביטוי את ההכרה
של כולנו לעבודה שנעשית במסירות,
באחריות ,במקצועיות ובאווירה
נעימה .מאחל לו בשמי ,בשם עובדי
המועצה ובשם קהילת לב השרון
הרבה הצלחה בהמשך הדרך".
בטקס אמר הנשיא רובי ריבלין
"עובדים מצטיינים הם הכוח המניע
של החברה...תרומתם של העובדים
המצטיינים לארגון ולמקום העבודה
רק הולכת ומתעצמת".

תושבים יקרים,
בשל חג הפסח משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל החל מיום,
 03.04.15 – 10.04.15בכל פניה דחופה ניתן להתקשר למוקד המועצה

24/7 09-7960200
חג שמח

לב השרון
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בטחון

חדשות

צעדת לב השרון ה 8-בסימן
"שימור אתרים היסטוריים"

תרגיל חירום רחב היקף במועצה
האזורית לב השרון
מאת ירון בלנרו פלג  -מנהל מח' בטחון

ב

יום שישי  ,20.3.2015צבעו את יער אילנות
כ 1500-תלמידי כיתות ד' ו' ,מורים ומלווים ,מכל
בתי הספר במועצה.
התלמידים החלו את הצעדה ממושב נורדיה ,דרך
האתרים ההיסטוריים של המושב וב"דרך הלב"
לכיוון יער אילנות.
במהלך הצעדה התלמידים עברו הדרכות בנושאים
שונים כגון :משחקי היכרות ,איכות סביבה וקיימות,
כתב סתרים בנושא דב הוז ועוד .ההדרכות הודרכו על
ידי תלמידי מגמת לימודי ארץ-ישראל מחט"ב קריית
חינוך "דרור".
הצעדה הסתיימה ביער אילנות ולתלמידים ולמלוויהם
נותרו עוד אנרגיות כשרקדו יחד עם מדריכת הזומבה.
בטקס הסיום בירך ראש המועצה עמיר ריטוב ,וכל
בית ספר קיבל מגן על השתתפותו בצעדה" .בחירתנו
במסלול היום ,היא ביטוי להצהרתנו בחזון החינוכי
להעמקת הרגשת השייכות של התלמידים לשורשים,
למורשת ולהיסטוריה היהודית ,פיתוח הזהות האזורית
וקידום החינוך לאהבת הארץ ,לצד הצהרתנו לקידום
המעורבות החברתית על ידי חינוך להתנדבות וחינוך
למנהיגות הבאה לידי ביטוי בשילובם של חניכי
ומדריכי תנועות הנוער ותלמידי מגמת לימודי ארץ
ישראל מקריית חינוך דרור בהובלת הצעדה".
כאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכה :מחלקת
החינוך והיחידה לספורט ,מחלקת נוער וחינוך משלים,
מחלקת איכות חיים וסביבה ,מחלקת תחבורה ,קב"ט
המועצה ולמפקדי ומתמידי חבל לב השרון.
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תרגיל לקחו חלק מרבית עובדי המועצה ,מתנדבי
מועצה ,פיקוד העורף ,רשות החירום הלאומית (רח"ל)
ומג"ב.
התרגיל החל בצפירה עולה ויורדת שדימתה נפילות טילים
מרובות .על פי דיווחי פקע"ר (בתרגיל) ,נפל טיל על רפת
במושב ניצני עוז.
ראש צוות הצח"י של מושב ניצני עוז ,זאב לוין ,הפעיל את
גורמי המועצה כדי להביא לפתרון האירוע .מאוחר יותר
במושב עזריאל נפתחה תחנת חלוקת מים כאשר מזכיר
היישוב ,רחמים סאלם מנצח על החלוקה.
בהמשך טופל אירוע רב נפגעים של התהפכות אוטובוס.
סמוך לשעה ארבע אחה"צ ,מרכז ההפעלה בבניין המועצה,
דווח על נפילת טיל במושב נורדיה .ראש המועצה יחד עם
מנהלי המכלולים יצאו לשטח.
במקום נפתח חפ"ק (חדר פיקוד קדמי) אשר חבר לצוות
החירום של המושבים נורדיה ,גנות הדר.
צוות החירום תרגל חילוץ קל מתוך רכב וחלוקת תפקידים
בזמן חירום.
מפקד מחוז מרכז ,אל"מ יאיר ברקת שיבח את היענות
המועצה ובמיוחד את ההערכות המיוחדת ביישובים
נורדיה וגנות הדר.

ראש המועצה ביקש להדגיש כי היכולת של צוות חירום
יישובי דנן של נורדיה ,גנות הדר מכפיל את כוחה של
המועצה בזמן חירום.
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חינוך-בבתי ספר

המרוץ לשלטים-מסלול
סיור בבית הספר בכר רוסו
ה

ייחודי לבית ספר "בכר רוסו" הוא שניתן ללמוד את
תולדות ביה"ס בעזרת שלטי התרומות המפוזרים
ברחבי ביה"ס .יצאנו לחקור וללמוד ביחד עם נאמני
המוזיאון את סיפורם של השלטים וכיצד הם שזורים
בתולדות בית הספר והמדינה מיום הקמתו בשנת .1953
במסגרת התהליך גובשה קבוצה רב גילית של נאמני
מוזיאון שחקרה ומפעילה את המסלול .התלמידים
צילמו ומיפו את השלטים ,בנו מסלול כרונולוגי
ופעילות שנקראת "המרוץ לשלטים" .כמו כן הוצב
שלט של שימור אתרים על המבנה הראשון של בית
הספר .כיום התלמידים מדריכים את צוות בית הספר
ותלמידיו במסלול .ב 13.3.15-הצטרפו ראש המועצה
מר עמיר ריטוב ומנהלת מחלקת חינוך הגברת רונית
רופא ,ביחד עם הנהגת הורים לסיור במסלול.
מרבית המבנים של ביה"ס הוקמו הודות לתרומות
שקיבל מאנשי קהילת יהודי קסטוריה ,שהיגרו
בראשית המאה ה 20-מקסטוריה שביוון לניו יורק.
קסטוריה הינה עיר ביוון ,שאנשי קהילתה היהודים
היו בין מקימי הישוב צור משה .הישוב הוקם בערב
יום כיפור בשנת  1937במסגרת יישובי חומה ומגדל.
ב 1928-מנתה הקהילה היהודית בקסטוריה כ900-
נפשות .במלחמת העולם השנייה ( )1944גירשו הנאצים
את יהודי קסטוריה למחנה ההשמדה בירקנאו ,ארבעה
חודשים לפני סיום המלחמה .רק  38מיהודי העיר
שרדו .במשך כ 50-שנה תרמה קהילת יוצאי קסטוריה
שבארה"ב לביה"ס באופן קבוע.
מחוויותיהם של נאמני המוזיאון ,תלמידי כיתות ו'.
נדב בנדור "אני נאמן מוזיאון מכיתה ד' .במסגרת זו
חקרנו את תולדות בית הספר .בהתחלה ראינו את
התלמידים הראשונים של בית הספר .הם סיפרו על חיי
היום-יום ,על הטקסים ,הטיולים ,המורים והשעורים
שקיבלנו .מצאנו שבבית הספר יש שלטים שמספרים
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את תולדותיו .לאחר שמצאנו מספיק מידע ערכנו סיור
ניסיון לאחת הכיתות וראינו מה אפשר לספר .לאחר
ששיפרנו את הסיור התחלנו לערוך סיורים לכיתות
נוספות ולצוות המורים"
יערה לוטן מתייחסת לסיורו של ראש המועצה:
"במהלך הסיור ראש המועצה עמיר ריטוב ,רונית רופא
מנהלת המחלקה לחינוך והנהגת הורים למדו על
תולדות בית ספרנו .לימדנו אותם את סיפור הקמת

בית הספר .היה מהנה וכיף ביותר ואני מאחלת לנו
הצלחות בסיורים הבאים"
מוסיפות גילי מור ,גפן רוטמן ונויה לביא" :במשך
שלשת השנים הללו מאד נהנינו וצברנו ידע וחוויות
רבות .השנה אנו עוזבים את בית הספר והנאמנים
החדשים מכיתות ד' יחליפו אותנו"
סיפור הקמת בית הספר כפי שמצאנו ביומנו של ראש
המועצה אברהם אליהו ז"ל.
ב 1953-הוקם המבנה הראשון בוקו מאיו ורעייתו תרמו
כסף להקמת הבניין הראשון של ביה"ס .בוקו מאיו
נקרא "הנדיב הידוע" עוד בקסטוריה ותרם לתלמידי
ביה"ס שם .תרומתו לא הספיקה לבניית בית הספר.
ראש המועצה דאז ,אברהם אליהו ,ממקימי צור משה,

יליד קסטוריה שביוון ,חיפש תרומה נוספת .וכך הוא
כותב ביומנו" .הבעיה העיקרית שעמדה לנגד עני באותה
תקופה ,הייתה מציאת האמצעים הדרושים להקמת
בית הספר .באותו זמן ביקר בצור משה אחד מיוצאי
קסטוריה בארה"ב שהרגיש את המחסור במזון השורר
בארץ( ".ימי הצנע אז בארץ ויש קיצוב של אוכל תמורת
כרטיסים) .כשחזר מסיורו בארץ סיפר על כך לוועד
הקהילה שהחליט מיד לשלוח חבילות מזון לכל יוצאי
קסטוריה בצור משה ותל אביב .כשהתקבלו החבילות
באתי בהצעה לבני קסטוריה במושב ,שאנו מצדנו נקנה
את המזון בכסף מלא ובסכום שייפדה נתחיל לבנות את
בית הספר .הרעיון התקבל בלי התנגדות ונאספו כ650-
לירות .התקשרתי עם ידידי מתל אביב מר בן ציון רוסו,
סיפרתי לו את המעשה וביקשתי ממנו לאסוף כספים
מיוצאי קסטוריה בתל אביב .באותה הדרך נאספו עוד

 350לירות .אז יכולתי להתקשר עם קבלן וביום ה1.11.53
הוקם בית הספר והתקיים טקס הפתיחה.

בסיכומו של דבר ביה"ס הוקם הודות לתרומת קהילת
חסד אמת ושלום של יוצאי קסטוריה בארה"ב ששלחו
קונסרבים (שימורים) ,במכולה מניו-יורק.
אברהם אליהו התחיל לבנות את המבנה .בית הספר
נקרא על שמו של יצחק בכר משה רוסו שקו ז"ל שהיה
מורם ורבם של יהודי קסטוריה .בקסטוריה היה קיים
בית ספר יהודי על שמו ויהודי הקהילה החליטו להמשיך
את המסורת ולקרוא לבית הספר שהקימו באותו השם.
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יום ההורה המעשיר בבית ספר הדר השרון

ב

יום שישי  27/2התקיים "יום ההורה המעשיר בבית ספר
הדר השרון.
מחנכות/כי הכיתות פנו להורים וביקשו הורים מתנדבים
שיסכימו להגיע לבית הספר ולהעשיר את עולמם של
התלמידים.

הורים ,סבים וסבתות התנדבו לתרום מהידע ומנסיונם
ולהעשיר את התלמידים ואת הצוות בנושאים רבים
ומגוונים.
תולדות הדפוס ,ביומימיקרי טבע ועיצוב ,לוויינים

ותקשורת ,אילוף כלבים ,תולדות האולימפיאדות ,תעופה
וטייס ,אופן הכנת מפות ,ההתנדבות במשטרה ,על עסקים
בין לאומיים ,מודעות להגנה עצמית ,עסקי יהלומים,
מחזור וקיימות ,העצמה אישית ,קידום מצוינות ,צרכנות
נבונה ,חלומות מתגשמים ,התפתחות על ציר הזמן ,על
בעלי חיים ,הפקת גז טבעי וכן פעילויות כמו ג'אגלינג,
יצירה מחומרים ממוחזרים ,קפוארה ,מוסיקה עם DJ
ואיפור מקצועי.
שיתוף פעולה פורה בין ההורים הצוות והתלמידים איפשר
למידה משמעותית ,אחרת וחווייתית .היה זה יום מיוחד,
לא שגרתי ,העשיר את התלמידים וצוות המורים בתחומים
מגוונים.
התלמידים הפגינו עניין ,סקרנות וידע בנושאים השונים.
ברצוני להודות ראשית להורים ,לסבים ולסבתות שהתנדבו
והעשירו את כולנו בהרצאות ובפעילויות המרתקות .תודה
רבה לצוות שנרתם וגייס את ההורים למשימה ,תודה
לתלמידים המקסימים ששיתפו פעולה .תודה למנהלת
גילה ציטרון שהגתה את הרעיון לקיים את יום ההורה
המעשיר המיוחד הזה השנה.
יעל אזוגי – רכזת החינוך החברתי בביה"ס.

הכשרה למנהלי בתי הספר
במעבר לניהול עצמי
במסגרת יום למידה בנושא "ניהול עצמי  -מהלכה למעשה" ארחו ביום רביעי 3/25 ,בתי
הספר שכטרמן והדר השרון את מנהלי בתי ספר ממחוז מרכז

ב

תי הספר שכטרמן והדר השרון נבחרו על ידי הנהלת
מחוז מרכז כבתי ספר מדגימים הפרויקט ניהול עצמי.
במהלך הביקורים הציגו מורות ותלמידים משני ביה"ס
יוזמות ייחודיות שפותחו כמענה לצרכים שאותרו .בהדר
השרון הוצגו תערוכות אמנות אישיות כמנוף להעצמת
תלמידים ,גינה כיתתית בה חוקרים ולומדים בו זמנית:
מתמטיקה ,שפה ומדעים ועוד.
בשכטרמן הוצגו מספר יוזמות ביניהן לימוד אנגלית
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באמצעות מחזות זמר ,בוקר אח"מ  -דיון בסוגיות ערכיות
ע"י תלמידי כיתות ו' ועוד .מנהלות בתי הספר ציינו את
שיתוף הפעולה הקיים בין כל הגורמים המעורבים :בי"ס,
מועצה ,משרד החינוך המהווה קרקע פורייה לפיתוח,
יצירה וצמיחה של מודלים ויוזמות חינוכיות.
בסיומם של הביקורים המנהלי האורחים הביעו תודתם
והערכתם על השיתוף והלמידה ונציג משרד החינוך העניק
למנהלות תעודת הוקרה מטעם מנהלת מחוז מרכז.

מלווה מלכה לקהילת בית ספר "אור השרון"
ב

מוצאי שבת  21-03פרשת ויקרא ,התקיים מפגש
"מלווה מלכה" באולם בית העם במושב גאולים.
במפגש נוכחו תלמידים ,הורים ומורים של בתי
הספר "אור השרון "ובית הספר ממ"ד אזורי מוסיקלי.
את האירוע כיבדו :מר .עמיר ריטוב ראש מועצה לב
השרון ,מר .טל גורקי ראש המועצה המקומית פרדסיה,
מר .יצחק שעתל סגן ראש המועצה והגב' רונית רופא-
הדרי מנהלת מח' החינוך מועצת לב השרון.
האירוע התקיים באווירה חגיגית סביב שולחנות מלווים
בסיפורי ערכים ,סרטונים ,שירים ,ניגונים וריקודים.
הערב נפתח בטקס הבדלה אותו ערך הרב שמרלינג
נחמיה ,בליווי מקהלת הבנים .תזמורת ומקהלת "אור
השרון" בניצוחה של המורה למוסיקה הגב' דינה רוזנר,
הנעימה את האווירה.
בית-חינוך ממ"ד "אור השרון" מדגיש את ערך "בית

חינוך כמשפחה" כערך מרכזי .דבר זה בא לידי ביטוי
במשך השנה ובפרט בשבוע החמ"ד בו בלטה השמחה,
האווירה החיובית והמשפחתית.
תרומתם של ההורים בהכנות לערב ובנוכחות המרשימה
בו ,היוותה נדבך חשוב בהצלחת הערב.
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איכות הסביבה

ברחבי המועצה

קן תנועת הנוער

ל

אחר מאמצים והשקעה רבה ,קן תנועת הנוער של מושב צור משה גדל.
הוועד המקומי מבקש להודות לראש המועצה עמיר ריטוב וסגנו איציק שעתאל על תרומתם למען הנוער ביישוב.
אנו וועד מקומי צור משה רואה בזאת צעד חשוב למען הנוער במושב שהוא מין הגדולים בארץ
תקוותנו שבעזרתכם נמשיך לתרום למען הנוער שהוא עתיד למדינתנו.

פינוי אשפה:

בשבוע של  1באפריל עד  3באפריל (ערב חג) :עפ"י הסידור הקבוע :פינוי כרגיל.
בשבוע של חול המועד פסח מיום ראשון  5באפריל עד יום רביעי  8באפריל עפ"י :הסידור הקבוע פינוי כרגיל.
ביום חמישי 9באפריל בשעות הבוקר המוקדמות (לילה של יום רביעי) עד לצהרי יום חמישי יפנו אשפה
מהישובים ביום הפינוי הרגיל שלהם :יום חמישי ויום שישי.
יום שישי ערב חג שני לא יהיה פינוי.

פינוי גזם ופסולת גושית:

פסולת גושית – יש להנחות את התושבים להוציא פסולת גושית בשבוע של  22למרס עד ל  26למרס
אין להוציא גזם מ 27-למרס ועד  12לאפריל (אחרי החג).
גזם – פינוי הגזם בשבוע של  1באפריל עד  3לאפריל עפ"י הסידור הקבוע – פינוי רגיל.
פינוי גזם בחול המועד פסח פינוי כרגיל למעט הישובים שיום הפינוי הוא יום שישי,
הפינוי יוקדם ליום חמישי לאפריל
מאחלת לכם ולכל תושבי לב השרון חג שמח וכשר.
צילה הדס ,מנהלת היחידה המוניציפלית ,פיקוח ורישוי עסקים

ר

מונה מנהל תפעול מטעם הועד המקומי
במושב צור משה

ועי איצקוביץ' הצטרף לועד המקומי צור משה בתפקיד
מנהל התפעול.
כחלק מהתפקיד ,יפקח רועי כמנהל התפעול על הפעילות
השוטפת במושב הנגזרת מהיבטי חזות ,תקלות ,מבנים,
פרויקטים ,ייצוג מול גורמי חוץ ועוד.

תחומי האחריות הוגדרו להלן:
• מבני ציבור
• חזות הכפר
• מתן מענה בשטח לפניות תושבים בכל הקשור לחזות
ובטיחות.
• פרויקטים – הצעות מחיר ,סיור קבלנים ,בקרת עלויות,
ניהול שוטף בשטח.

• מכרזי קבלנים – ליווי תהליך המכרז ,כתיבת מפרטים,
סיורי מציעים ,השוואות הצעות מחיר.
• ניהול אב הבית.
• השתתפות בוועדת תשתיות ויישום החלטותיה.
רועי מגיע למשרדי הוועד לאחר שנים שבהן עסק בתחום
התפעול ובשירות .הוא נבחר לאחר הליך סדור של מכרז
ומיון מספר רב של מועמדים ראויים וטובים.
רועי ,נשוי  ,2 +מתגורר בקדימה ומביא עמו המון רצון
ונכונות להצליח בתפקיד ולתרום מניסיונו וממרצו
להצעדת המושב קדימה.
רועי" :המטרה מבחינתי הינה לפעול יחד אתכם התושבים
למען שיפור איכות החיים בכל התחומים ,אשמח לקבל
מכם הצעות ורעיונות לייעול ולשיפור.
כתובת המייל שלי ומספר הטלפון מופיעים מטה ותוכלו
לפנות אלי בכל נושא.

ברחבי המועצה

צור משה ,מצטרפת לפרויקט המדרכות
המסבירות של הרשות הלאומית
מ

דובר בפעילות הסברתית להעלאת
המודעות לחשיבות הזהירות בחציית
הכביש זהירה של הולכי רגל ,תוך העברת
המסר כיעל הולך הרגל להיות ערניים.
הסלוגנים" :להרגיש את הכביש"" ,לעצור,
להביט ,להקשיב ו"חושבים חיים" נועדו לסייע
לחוצים להבין את המערכת המורכבת של
הכביש ,לעבד את המידע ולבצע את הפעולות
הנכונות לקראת החציה הבטוחה

שער בטחון ביציאה או כניסה הדרומית לצור משה,
מעבר בין קדימה לצור משה

כ

חלק משיפור השירות לתושב ,הועד המקומי משקיע מאמצים רבים למען
התושבים בנושאי בטחון ,תרבות ,נוער וכדומה.
לאחרונה הותקן שער בטחון המאפשר תחושת בטחון עבור תושבי צור משה
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כ

ל זוג המגדל כלב ומצפה לבואו
של תינוק חדש מוטרד ושואל את
השאלות" ,מה יהיה?" "כיצד יסתדרו?"
ובעיקר כיצד ינהג הכלב ב"פרט" החדש
המצטרף ל"להקה"? פעמים רבות הנושא
כה מדאיג את ההורים העתידיים עד
שהם בוחרים למסור את הכלב.
כרופא וטרינר אני נתקל לא מעט
בחששות כאלה מצד זוגות צעירים .על
אף שהנושא מטריד הורים ל"עתיד",
קיים מחסור של ממש במחקרים
בנושא .חיפוש פשוט ברשת האינטרנט
מעלה ווריאציות שונות של אותו מאמר
(המבוססות כולן על מחקר או שניים)
הדן במפגש הראשון של הכלב עם
התינוק המגיע מבית החולים.
כתבה זו מבוססת על תזה מחקרית
שביצעתי במטרה להעמיק ולהעשיר את
הידע בנושא ,ולא במקרה נערכה כאשר
אני ניצבתי לראשונה אל מול כרסה
התופחת של רעייתי .התיזה סוקרת את
התנהגות הכלבים ב 3-קטגוריות מחייה
שונות :כלבי הבר ,כלבים משוטטים
( )stray dogsוכלבי הבית .בוחנת
שלבים עיקריים בהתפתחותו של
התינוק ,ולבסוף מבוססת על תצפיות
ומחקר אקטיבי אשר בוצע במשפחות
שונות במהלך השנה הראשונה לחיי
התינוק.
הכרה והבנה של טיבו וטבעו של הכלב,
הינם מפתח חיוני להתמודדות נכונה עם
המבנה המשפחתי החדש .צפייה באופן
ההתנהלות של הכלבים בקטגוריות
המחייה השונות שלהם ,מלמדת עובדות
חשובות להבנת היחסים העתידיים בין
הכלב לתינוק:
 .1קביעת המבנה ההיררכי החדש
ודומיננטיות ההורים  -כלבי הבר
והכלבים המשוטטים חיים בקבוצות
סוציאליות המוגדרות לרוב כ"להקה".
אחד המאפיינים הבולטים ב"להקה"
הוא ההיררכיה הברורה בין חבריה .כלב
הבית רואה את המשפחה ההומאנית
כקבוצה הסוציאלית .
כתוצאה מכך ,ככל שההיררכיה בבית
ברורה יותר לכלב ,כך הוא יבין את מקומו
ההיררכי בקבוצה טוב יותר .כאשר בני
הזוג משדרים לכלב באופן ברור שהם
"הדומיננטיים" בתא המשפחתי ,וכך
יבין הכלב את מיקומו במשפחה .מצב
דברים כזה ,יאפשר לכלב לזהות את

התינוק החדש כצאצא של זוג האלפא
הזוג השולט בלהקה ,להבין את מעמדו
הנחות מזה של התינוק החדש ,להבין
את הגבולות המותרים לו ויחסו אל
התינוק יהיה בהתאם.
 .2ד"ר ,הכלב מתעלם מהתינוק
תצפיות שנערכו בקטגוריות הכלבים
השונות בטבע מורות כי הכלבים
הבוגרים בלהקה לרוב אינם באים
במגע עם הגורים החדשים בשבועות
הראשונים לחיי הגורים .בשבועות אילו
הגורים מופרדים משאר חברי הלהקה
ונמצאים במגע בעיקר עם אימם ובאופן
מוגבל עם אביהם .הקשר הסוציאלי של
הגורים עם שאר חברי הלהקה הבוגרים
מתחיל רק כאשר הגורים רוכשים יכולת
תנועה יחסית מפותחת והם כבר מצויים
בתהליך של גמילה מהנקה .תצפיות
בכלבים בטבע העלו גם כי תזוזתו של
הגור מושכת את תשומת ליבה של אמו
הרבה יותר מאשר השמעת קולות על-
ידי הגור .יכולת הניידות של הגור ,אם
כן ,הינה גורם מפתח בהתפתחות יחסיו
עם חברי הלהקה.
קצב ההתפתחות של התינוק ההומאני
איטי בהרבה מזה של הכלביים ומקובל
להשוות גיל של כ 3-שבועות בגור
כלבים לזה של תינוק הומאני בן חצי
שנה .עד גיל חצי שנה משתמש התינוק
בעיקר ביכולת הווקאלית (קולית) שלו.
מגיל חצי שנה לערך רוכש התינוק
יכולת ניידות .לכן ,בדרך כלל בחצי
השנה הראשונה לחיי התינוק ,הכלב
נוטה להתעלם מן התינוק או ממש נמנע
ממגע עימו .אין הכוונה כי הכלב לא
ייגש כלל לתינוק ,אך יחסו אליו בדרך
כלל יתמצה בהרחה חטופה או ליקוק
מזדמן .לעומת זאת ,במחצית השנה
השנייה לחיי התינוק ,עת הוא רוכש
מוביליות ,הקשר והקרבה בין הכלב
לתינוק מתהדקים .לפיכך ,אל תצפו
שהתינוק החדש והכלב יהפכו לצמד-
חמד כבר מההתחלה ואל תאיצו את
המהלך הטבעי של היחסים.
 .3אזור קינון מוגדר
הורי נהגו לומר לי כי כלבת הרועה
הגרמני שלנו שמרה עלי מכל משמר,
לא נתנה ל"זרים" להתקרב למיטתי
וישנה תחתיה מהרגע שהגעתי מבית
החולים .האומנם?
כמו בשאר קטגוריות הכלבים (כלבי

הבר והכלבים המשוטטים) בהם
מקום הקינון וגידול הגורים בשבועות
הראשונים נמצא בנפרד מהלהקה
אך בתחומי הטריטוריה שלה ,כך גם
בבית לרוב מגדירים ההורים איזור
"מיוחד" לתינוק .בד"כ בתחילה בחדר
ההורים ולאחר מכן בחדר משלו .בטבע
הכלבים הבוגרים נמנעים מלבקר באזור
הקינון ,למעט במקרים של "ביקור
נימוסים" של ההורים הטריים .נראה
כי כך גם בבית .מן התצפיות עלה כי
כלב הבית ,בדרך כלל ,נמנע מלהיכנס
לאזור שהוגדר לתינוק .במקרים בהם
כלב הבית אכן נכנס ל"שטח הקינון",
שהו ההורים אותה עת בחדר והכלב
ניגש אליהם .ביקור הנימוסים של
הכלב ,במקרה כזה ,לובש אופי דומה
לזה שלנו כאשר אנו מבקרים משפחה
אחרת .ראשית נתייחס לזוג האלפא –
להורים ולאחר מכן נעניק מידה מסוימת
של יחס (אם בכלל) לילדיהם .ובחזרה
לבית הורי – האם הורי ראו ופירשו את
שרצו לראות? האם אכן התנהלותה של
הכלבה הייתה חריגה? דבר אחד ברור –
התנהלות חריגה כזו מצד הכלב מחייבת
ערנות מיוחדת של ההורים.
 .4בגרות הכלב
נראה כי בכל קטגוריות הכלבים גיל
הכלב היווה אספקט משמעותי ביחסו
לגורים ,או לתינוק .כלבים צעירים שלא
הגיעו לבגרות סוציאלית נטו להתייחס
לתינוק יותר מאילו הבוגרים .לפיכך
אם ברשותכם גור (עד גיל שנה ,לערך)
דעו כי הוא (בדומה לתינוק) עדיין לומד
את מקומו בעולם ,בוחן וחוצה גבולות
והתנהגותו תהיה פחות צפויה (ותואמת
את האמור לעיל) מאשר זו של כלב
בוגר.
כיצד ,אם כן מומלץ לנהוג כאשר
ה"להקה" מתרחבת?
• ביסוס היררכיה ברורה במשפחה
ומיצוב ההורים כזוג ה"אלפא".
• אל תכפו קירבה בין הכלב לתינוק.
תנו לזמן לעשות את שלו.
• היו ערניים למצבים החורגים
מהמתואר ושאלו את עצמכם מדוע הם
חורגים.
• במידה שמדובר בגור .צפו שייחצה
גבולות.
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טיפים לבריאות
והיגיינת השיניים

מרופאי השיניים של כללית סמייל

1
מברשת השיניים

המפתח להיגיינת פה טובה היא מברשת השיניים
וחשוב לבחור את המתאימה ביותר .על מברשת
השיניים להיות נוחה לאחיזה ושימוש .המברשת צריכה
להיות רכה כדי שלא תגרום נזק לשיניים ולחניכיים.
הגודל של החלק הסיבי שלה צריך להתאים לגודל פיו
של המשתמש (בערך כאורך  3שיניים).
למברשת שיניים אורך חיים מסוים ,לכן מומלץ
להחליף מברשת שהתבלתה לאחר שלושה-ארבעה
חודשים .לא הוכח באופן מדעי כי השימוש במברשת
שיניים חשמלית יעיל יותר מצחצוח ידני ,אבל היא
עשויה להקל על מלאכת הצחצוח.

אמא ,דובי תפס
לי את הכסא

2

צחצוח

יש לצחצח שיניים לפחות פעמיים ביום :בבוקר
לאחר ארוחת הבוקר ובערב לפני השינה .לפי השיטה
הקלאסית ,מומלץ לצחצח את פני השטח החיצוניים
והפנימיים של השיניים ,כשהמברשת בזוית של 45
מעלות ביחס לחניכיים כאשר יש להקפיד לא לדלג על
השיניים האחוריות .כדאי לצחצח גם את הלשון ,שכן
מצטברת עליה כמות רבה של חיידקים ,שבין היתר
אחראים לתופעת הריח הרע מהפה.
כדי למנוע תחושת סיום צחצוח כעבור פרק זמן קצר
של  20-30שניות ,כדאי לצחצח את השיניים פעם
ראשונה עם מברשת ללא משחה ולאחר ניקוי יסודי
של כל משטחי השיניים יש לעבור בשנית עם משחת
שיניים המכילה פלואוריד.
הניקוי במברשת השיניים אינו מושלם ויש להשתמש
באמצעים משלימים לניקוי בין השיניים ,כמו חוט
דנטלי ,קיסמים או מברשת אינטרדנטלית ואחת
לתקופה לעבור ניקוי שיניים אצל השיננית (מומלץ
טיפול בפלואור – חומר המחזק את השן).

3

מזון

יש לאכול שלוש ארוחות מסודרות במהלך היום ,כאשר
בין הארוחות עדיף לשלב אכילת פירות וירקות על-פני
ממתקים וחטיפים.
הממתקים והחטיפים המזיקים ביותר הם אלה
שנדבקים לשיניים ,שכן הם שוהים זמן רב יותר
על השן ,בעוד שממתקים שאינם דביקים ,שוקולד
למשל ,נשטפים ביתר קלות על ידי הרוק .חטיפי
הצ’יפס המלוחים לדוגמה ,מזיקים לשיניים הרבה
יותר משוקולד .מזונות דביקים נוספים :במבה ,טופי,
מרשמלו ועוד.

כל המשפחה
בכללית סמייל
כללית סמייל ,רשת מרפאות השיניים הגדולה
בישראל מציעה למעלה מ 90-מרפאות
בפריסה ארצית ,מיטב הרופאים  ,ציוד מתקדם
ומגוון טיפולים איכותיים לכל הגילאים:
#
#
#
#

טיפולי שיניים משמרים  #טיפולי חניכיים  #שיקום הפה
שתלים  #כירורגית פה ולסתות  #יישור שיניים
טיפול בגז צחוק  #הבהרת שיניים  #טיפולים אסתטיים
טיפולי שיניים בהרדמה כללית בשיתוף בתי החולים

לילדי כללית במסגרת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי

טיפולי שיניים עד גיל 12
ללא עלות או בהשתתפות עצמית נמוכה

חינם!

ללקוחות כללית מושלם ופלטינום

בדיקת שיניים וטיפול שיננות
אחת לשנה*

*בכפוף לתקנון
תל מונד  -רח' הדקל  47מרכז מונד סנטר
טל09-7964144 .
קרית השרון נתניה  -שד’ טום לנטוס 26
כניסה  ,Eמרכז אלון ,טל077-2353777 .

מקצועי יותר.
אישי יותר .משתלם יותר.
מוקד מידע ארצי:
clalit.co.il/smile

לב השרון
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מועצת נוער יוצאת לדרך ...

ערב הוקרה והערכה לצוות הצהרונים והמעונות

ב

מהלך חודש פברואר יצאנו לערב גיבוש סייעות מעונות וצהרונים
ממחלקת נוער וחינוך משלים ,עמיר ריטוב ,ראש המועצה הגיע לברך על
העשייה הברוכה של הצוותים" .התכבדנו בארוחת ערב מפנקת ונהנינו ממופע
סטאנד-אפ של יעקב כהן היה ערב מלא צחוק ,הנאה ואנרגיות טובות".

ב

יום רביעי  11.3התקיים מפגש של מועצת נוער יע"פ!
נבחרו מספר נציגים מכול יישוב .מטרת הפגישות הינה
ללמד את הנוער שיוביל לארגן פעילויות לכלל הנוער של יע"פ
המפגש עסק בהכרות וגיבוש ,מטרות ויעדים לשנה הקרובה,
ועבודה לטיול הקרוב של פסח.
היה מפגש מרתק ומהנה!

משלוחי מנות למועדוני גיל הזהב בקהילה

מ

עון היום "עפרוני" במושב יעף ,יזם איסוף משלוחי מנות מההורים לטובת
הקהילה.
בחג פורים הצוות חילק משלוחי מנות למועדוני הקשישים ביישובי יעבץ,
עזריאל ופורת ,ולא שכחו לחלק משלוחי מנות בפרוטיאה בכפר דיור מוגן
ולמרכז הנער בעין ורד.

הרצאה מקיפה המתארת מנקודת מבט תרבותית את מוקדי ההשפעה המרכזיים על הנוער והילדים כיום
ומה ניתן לעשות בקשר לכך .נושאים לדוגמא :טקסים משפחתיים ,טלוויזיה ,מחשב וקונסולות משחק,
מדיניות הסלולאריים ,שיתופי פעולה ,תזונה ושעות שינה ,פיתוח "פילטר" לבני הנוער מול המדיה ועוד.
נעשה שימוש במצגת כולל מוזיקה ,הרצאה מדויקת ופרקטית שמציעה פתרונות המתאימים לכל קהל יעד.
(הרצאה המיועדת עבור קהל שרובו הורים)

יום ב'  18.5.15בשעה  20:30במרכז קהילתי "דרור"
עלות למשתתף – ₪ 20

שוק פורים בנושא "ימי הביניים"
כ

מידי שנה כפתיחה לאירועי פורים השונים ,קיימו מושבי גוש יע"פ את
שוק פורים.
האירוע התקיים ביום שלישי  24/2בנושא "ימי הביניים"
השוק הינו מסורת רבת שנים ביישובי גוש יע"פ ,והוא נבנה והופעל ע"י
צוות ההדרכה במושבים בשיתוף פעולה עם כנס ט' ופעילים. .
השוק כלל תחנות משחק רבות ,יצירה ,איפור ומופע מרכזי עם הפעלות
והמון כייף .כל התפאורות והמשחקים היו בנושא ימי הביניים.
השוק התקיים בבית ספר שכטרמן והגיעו כ 140 -ילדים יחד עם הוריהם.
היה כיף ומהנה !
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מדור מניעה והסברה גאה להציג:
משחק ידידות "אבות ובנים" והבנק הבינלאומי
ב

מסגרת התוכנית "אבות ובנים" בכדורגל ביישוב פורת ,התכנסו
קבוצת האבות והבנים וקבוצת עובדי הבנק הבינלאומי למשחק
ידידות.
תחילה שיחקו האבות והבנים יחד נגד עובדי הבנק ולאחר מכן רק
ילדי הקבוצה שיחקו מול הבינלאומי.
המשחק נגמר בתיקו.
עמיר ריטוב ,ראש המועצה הגיע לברך ולעודד את הקבוצות.
המפגש היה משמעותי עבור כולם.

גיל ההתבגרות מתחיל כיום מוקדם מאי-פעם ומסתיים אי-שם בשנות העשרים.
השינויים הדרמטיים שעוברים המתבגרים שלנו בתקופה זו פיזיים ,נפשיים וחברתיים משפיעים לא רק עליהם אלא גם
על כל יתר בני הבית .גם התפקיד ההורי עובר טלטלה ,וזקוק להגדרה מחודשת.
בסדנה זו נלמד דרכים חדשות לשיפור היחסים ,להשגת שיתוף פעולה וליצירת אווירה משפחתית טובה.

מבין הנושאים שיעברו בסדנה:

• הדרמה של המתבגרים -היכרות עם המאפיינים הפיזיים ,הנפשיים והחברתיים
ועם מה שמעסיק אותם באמת.
• הדרמה של ההורים למתבגרים -בין שליטה לשחרור -התפקיד ההורי והנוכחות ההורית
בגיל ההתבגרות.
• תקשורת – שתיקה ,נהמה ,מלמול ,צעקה וטריקת דלת -גם כל אלו הן דרכי תקשורת...
אנו נלמד דרכי תקשורת מקדמות וחיוביות.
• סכנות ,גבולות ואחריות הורית.
ועוד תכנים נוספים שיעלו מצורכי הקבוצה ובהתאם לדברים שמעסיקים אתכם.

עלות למשתתף  ₪ 300ולזוג ₪ 500
הסדנה מסובסדת ע"י המועצה האזורית לב השרון ,הרשות למלחמה בסמים
ואלכוהול ואגף מצילה במשרד לביטחון הפנים.

סמינר גיל תיכון במכינת "תבור"
בנצרת עלית

תחילת הסדנה במהלך חודש מאי,
הודעה תינתן לנרשמים בלבד.

לראשונה במועצת לב השרון יצא לפועל סמינר גיל תיכון,
המיועד לבני הנוער לשכבות י-יב.

ה

סמינר התקיים בסופ"ש  28-27לפברואר במכינת
"תבור" שבנצרת עלית.
תחילה שהתכנסנו לבנות את הסמינר ,המטרה שעמדה
בפנינו" ,להתעסק בנושאים שעשויים לעניין את בני הנוער
בגיל תיכון" ומהר מאוד הבנו שהצורך המרכזי הינו לעסוק
בהם כאנשים ,כבני נוער ובדימוי העצמי שלהם.
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מכאן נולד הסמינר "מי אני ,מה אני ,ולמה דווקא כאן?!"
כל התכנים עסקו בהעצמת אישיותם של בני הנוער ,מתן
כלים להתמודד עם סיטואציות בהם הם נפגשים בחיי היום
יום ,התבוננות פנימית לתוך עצמם ,מה מניע אותם ומה
מעכב אותם?
מה הם החזקות והחולשות שלהם?
שיחות "המסדרון" הרבות נתנו להם מקום לבטא
את עצמם והפכו למנוע צמיחה.
בסמינר הייתה אוירה נעימה שאפשרה לחיבור
בין בני נוער נוספים שבתחילה לא הגיעו
כחברים טובים.
הדגש היה על זמן איכות משותף ע"י פעילויות
שונות כגון :קבלת שבת ,ארוחת שישי מסורתית,
טורניר כדורגל בשבת בבוקר ,ריקודי ג'אסט
דאנס ועוד..
"ניצלנו את ההזדמנות שניתנה לנו להיות בעיר
מהפריפריה המשלבת בתוכה סוגיות מעניינות
ומורכבות על החברה הישראלית ועלינו.
כאזרחים ,הסמינר הסתיים בתחושת גאווה
והצלחה רבה שיש לנו בני נוער מדהימים ויש
צורך להמשיך ולהוציא מפגשים וסמינרים מסוג
זה".
לב השרון
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ברחבי המועצה

תרבות תורנית

אנשים טובים באמצע הדרך...
לזהבה בורד באהבה גדולה...

"אדם צעיר יודע את החוקים.
אדם מבוגר  -את היוצאים מן הכלל"
ונדל הולמס
יפור האהבה עם סבתא זהבה החל לפני כעשר
שנים ,מפי הילדים
ססיפור שמתמשך עד היום ובתקווה לעוד הרבה שנים
טובות

זהבה בורד ,חברת כפר הס ,גננת בעברה ופנסיונרית היום,
מתנדבת מזה מספר שנים בגנים של יישוב כפר-הס.
זהבה מגיעה פעמיים בשבוע לגן-בלב ולגן-רקפת
בעקביות רבה ,עם המון חן ,רצון ואהבה ,כולה רוח של
התנדבות ונתינה.
תמיד מגיעה לגן עם פעילות שחשבה עליה מראש.
הפעילויות שסבתא זהבה מעבירה בגן הן חווייתיות
ומרגשות במיוחד.
הילדים כולם רוצים לפעול אתה ומקשיבים לה בשקיקה.
סיפור ,הצגה ,שיר ,ריקוד וכמובן עם "דני הבובה".
כל פעילות מלווה בשיקול דעת ובהתאמה ,פעם על חברות
ופעם בנושא זהירות בדרכים.
תמיד נכונה לעזור לילדים והצוות ואין עוררין היא חלק
מן הצוות.
זאת הזדמנות לומר תודה לך על כל הנתינה ,על הדוגמא
האישית ועל היותך אדם טוב שנותן ומנחיל ערכים של
חברות ,יחסים בין אישיים ,ונתינה
על כל אלה רוצים להודות לך באהבה גדולה
ילדי גן רקפת וילדי גן בלב ,הצוותים וכמובן ההורים

18

לב השרון

משהו שיוציא נשים מהבית
מ

דור תרבות תורנית במועצה האזורית לב השרון,
בשיתוף פורום נשות לב השרון יזמו ערב לנשים
שהתקיים במרכז קהילתי דרור עם מופע משותף של
השחקנית והסופרת נועה ירון והזמרת טל בריל.

נשים מכל האזור הגיעו למקום .בתחילת הערב התקיימו
דוכני מכירה ולאחר מכן התקיים מופע מצחיק ומעשיר.
אנו מקווים להמשך שיתוף הפעולה עם התושבים על מנת
להמשיך לקיים ערבים כגון אלה לטובת הציבור הרחב.

אביתר " -אני מאד אוהב שסבתא זהבה באה לגן ,אני
ציירתי ילד שהולך בכביש וגם הדבקתי תמרור ורמזור"
ליה  " -סבתא מלמדת שכשרוכבים על אופניים בכביש
זה מסוכן ,ושצריך עם אופניים לרכב בפארק"
דניאל " -אני מאד אוהב שסבתא זהבה מספרת סיפורים,
היום היא סיפרה על שלושת הפרפרים ,אני גם נהנה להכין
איתה יצירות על "זהירות בדרכים"
מיאל " -אני אוהבת שסבתא זהבה באה לגן ,ואני לומדת
לאט לאט את הכללים של זהירות בדרכים וככה אני
לומדת אותם".
נטע " -תודה לסבתא זהבה שמלמדת אותנו זהירות
בדרכים וגם על ההצגות היפות".
אלון " -אני חוצה רק במעבר חצייה עם האחים שלי"
מעין " -סבתא זהבה ,תודה שאת מספרת לנו סיפורים,
אהבתי בסיפור "שלושת הפרפרים" שלפרפרים ולפרחים
היו אותם צבעים".

לב השרון
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לב השרון צהלה ושמחה
ו

עד העובדים של המועצה האזורית לב השרון
בשיתוף הנהלת המועצה חגגו את חג פורים
עם עובדי המועצה ,הוועדים המקומיים וחברי
המליאה .אירוע פורימי שכולו באווירה "לאס
וגאס".
העובדים שהגיעו מחופשים בתחפושות
מושקעות וייחודיות ,צהלו ושמחו כל הערב,
רקדו ושיחקו לקצב הדי-ג'י באנרגיות מטורפות
יחד עם רקדניות קברט ולהקת מתופפים.
בתחרות התחפושות זכתה במקום הראשון
לילי ליפשיץ ,מהישוב בני דרור ,ספרנית
ביה"ס בכר רוסו.
את העובדים ברכו :עמיר ריטוב ראש המועצה
וצילה הדס יו"ר ועד העובדים אשר הודתה
להנהלת המועצה על שיתוף הפעולה והעזרה
בארגון המסיבה.
"תודה מיוחדת ליוסי דיין מנהל מחלקת
התחבורה שהרים את הכפפה ובזכותו היו
לעובדים הרבה צ'ופרים .תודה ענקית ומיוחדת
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באווירת "לאס וגאס"
לזוהר מצילום "זוהר אירועים" ולגיל בן צור
מנהל בריכת גאולים ,תודה וברכה לכל נותני
החסויות :חברת המטייל -דעבול ובניו ,חברת
שירן נסיעות ,חברת אמצע הדרך ,חברת
לידאדי הסעות ,למ.ח.
עבודות חשמל.
תודה לחברותי לוועד :ברכה ,פנינה,
אריאלה ומלי על שיתוף הפעולה ,תודה
למשה סמיה יו"ר ההסתדרות
במרחב נתניה על שכיבד אותנו
בנוכחותו.
תודה לכל עובדי המועצה
על שיתוף הפעולה
וניפגש באירוע הבא.
ובהזדמנות זו אני מאחלת לכם
העובדים ולמשפחותיכם
חג שמח וכשר.
צילה הדס – יו"ר וועד העובדים.
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מדור תרבות תורנית

סידור גינה ושיפוץ לקשישים
עין ורד

מדור תרבות תורנית

שיפוץ גינה ובניית ספסל אקולוגי  -יעבץ

צביעת מקלטים -עזריאל

יום המעשים
ע

ובדי המועצה שימשו דוגמא ראשונים ויצאו חלוצים
למשימות התנדבות שונות

מעון לניצולי  -עובדי מועצה

עמותת דורות -עובדי מועצה

במסגרת פעילות מדור תרבות תורנית כחלק מאירועים
למען הקהילה חברנו לעמותת רוח טובה לפעילות יום
מעשים טובים.
ביום שלישי  24-03התקיימו ברחבי המועצה כ42-
אירועים של "עשיית טוב" בכל רחבי המועצה.
עובדי המועצה שימשו דוגמא ראשונים ויצאו חלוצים
למשימות התנדבות שונות.
בחווה בלב ,שיקום ובנייה של אביזרים למוסדות גני
הילדים .במרכז עמותת דורות ,קישוטו את המרכז לכבוד
חג פסח ושמחו את קהל המשתתפים .בפרוטיאה בכפר,
אפו עוגיות עם דיירי הכפר ובמעון לניצולי שואה שימחו
את הדיירים ואירחו להם חברה.
לכל זירה הגיעו מספר מתנדבים שנתנו ונתרמו למשימות
מכל הלב.
אירועים אלו שימשו ירית פתיחה לשלל אירועים מיוחדים
של "עשיית טוב "בקהילות ובמושבים השונים ,כדוגמת
האירועים הבאים:
קבוצת לאומית ט' לב השרון בכדורסל הגיעו לבית ספר
שכטרמן לכיתת החינוך המיוחד והוציאו את הילדים
לפעילות ספורטיבית מהנה במיוחד.
הילדים שיתפו פעולה,עברו בשפע של תחנות פעילות
שונות ומהנות מהם נהנו עד בלי די ..
קבוצת נאס"א להבה מבית ספר דרור יצאו לשפץ
בתי רווחה ברחבי המועצה בפרויקט שנקרא
"צובעים מכל הלב" בני הנוער צבעו וסידרו את
הבתים לקראת החג במספר זירות ברחבי המועצה.
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צביעת ארונות חשמל  -פורת

הטובים במועצה
בית ספר למנהיגות "כנפיים" יצאו לפעילות להגברת
המודעות לנתינה בתוך מתחם קריית החינוך דרור וערכו
התרמה ל"קרן נוער לתת " שעוזרת לילדים מעוטי יכולת
להשתתף בפעילויות הנוער השונות.

אירועי הנוער במושבים השונים:
במושב כפר יעבץ כל הקהילה לקחה חלק בשיפוץ גינת
הילדים ובניית ספסל אקולוגי מרשים במיוחד.
חשיבות הפעילות ,שיתוף הפעולה בין הורים וילדים בבניה
ולמידה על מהות המחזור בחיינו.
במושב גאולים קבוצת "שנת בר מצווה "בשיתוף ההורים
יצאו לשפץ בית וגינה של משפחה מועטה יכולת .
במושבים עזריאל ,נורדיה וגנות הדר יצאו לשפץ מקלטים.
במושב פורת צבעו וקישטו את כל ארונות חשמל במושב .
ילדי כל הצהרונים הכינו משלוחים וכרטיסי ברכה לחיילים
אותם יעניקו לחיילים לפני החג.
בעין ורד ועין שריד שיפצו גינות לקשישי המושב לקראת

חג הפסח .

במושבים רבים נערכו התרמות מזון למשפחות נזקקות
בקהילה.
אירועים נוספים רבים טובים ומקסימים נערכו ברחבי
המועצה! מי ייתן ועשיית הטוב תתקיים כל הזמן ..
נפגש ביום המעשים הטובים בשנה הבאה...

לב השרון
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רווחה וקהילה

תלמידי כתה ה' 3מבית הספר
"לב הפרדס" ביוזמה מיוחדת לפורים
ת

למידי כתה ה'  3מבית הספר "לב הפרדס" ,מחנכת
הכתה ,הגב' ליאת צידון והגב' יעל מרום ,אם אכפתית
ויוזמת ,ארגנו בהתנדבות משלוחי מנות וברכות לחג
הפורים.
משלוחי המנות ,מעשה ידי הילדים ,נארזו באהבה ,והועברו
לילדים משפחות מעוטות יכולת במועצה ,על ידי המחלקה

לשירותי רווחה וקהילה.
אנו מבקשים להודות לתלמידים מקרב לב על יוזמתם
המיוחדת ועל תרומתם הברוכה והמכובדת.
תרומתם זו חיממה את לב הילדים שקיבלו את המשלוחים
המושקעים והטעימים והאירה את בתיהם בחג.
יישר כח!

יתקיים במוצ"ש 18.04.15
בשעה  21:00במרכז קהילתי דרור
חלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות
כ

מידי שנה לקראת הפסח נערכת המועצה
האזורית לב השרון באמצעות המחלקה
לשירותי רווחה וקהילה ,מחלקת הנוער ובהובלת
סגן ראש המועצה ,מר יצחק יצחק ,לסייע בסל מזון
למשפחות הנזקקות .השנה קיבלנו תרומות נדיבות
גם מהנהלת קניון דרורים ומפרוטיאה בכפר.
כל סלי המזון נארזים על ידי בני נוער מתנועות
הנוער ,נהגי מחלקת התחבורה ,עובדי המועצה
ומתנדבים ומחולקים לבתי המושבים ,בצרוף
ברכה חמה לחג.
חלוקת סלי מזון בראש השנה ובפסח  ,הינה מסורת
ארוכת שנים במועצה ,מתוך ערך של ערבות
הדדית ונתינה.
חוסנה של הקהילה נמדד גם בסיוע לתושבים
הזקוקים ובלב השרון זהו עיקרון מנחה ומוביל.
כולנו מאחלים שבחג זה כל משפחות לב השרון
יסבו לשולחן החג ויחוו תחושת אביב ,פריחה
והתחדשות.
תודה גדולה לכל העושים במלאכה החשובה הזו,
מתוך רגישות רבה ,תחושת שליחות ואהבת האדם
ומסירות אנושית.

24

לב השרון

אחרי

לפני

אחרי

לפני

גלגול חוזר
כ

מו שקורה בהרבה מקרים נפלאים בחיים ,כך גם קרה שאפרת
אור הגיעה לגמרי במקרה לצביעה אומנותית ולשדרוג רהיטים
ומטבחים" ,חזרנו מארצות הברית" יא מספרת "ולא היה לנו כלום בבית",
היא נזכרת" .בהתחלה ליקטנו רהיטים ישנים מחברים ומבני משפחה,
ואני שיפצתי וצבעתי אותם ולאט לאט כשהחלו לזרום המחמאות
הבנתי שזהו זה" .אפרת למדה טכניקות שיפוץ שונות במסגרת קורס
מובנה ומזה מס שנים היא מעבירה בעצמה
קורסים מרתקים ומקצועיים למי שרוצה
להתנסות במלאכת נגרות ,צביעה ושיפוץ
ישן מפני חדש אל תוציאו...
לא פעם אנו נתקלים בפריט ריהוט ששימש אותנו בעבר ואילו היום הוא חריג רהיטים בעלי ערך רגשי.

ועל פניו נראה כחסר תועלת .יחד עם זאת הוא מעורר זיכרונות וערגה לימים
אחרים בהם היווה נדבך משמעותי בחיינו.
לחדש
להחיות,
אפשר
ורצון
יוזמה
לפני שמשליכים עוצרים לרגע ,עם מעט
את הקורסים מעבירה אפרת בקבוצות של
......
עכשווי
ובחשיבה מקורית אף להתאימו לשימוש
עד שבעה משתתפים" .מגיעים אנשים עם

 4מפגשים ויש לך רהיט משלך

רהיט אהוב או יקר ערך ויש סיפורים מאוד
מרגשים .לאחד הקורסים הגיעה אישה כבת
 60שהביאה את השידה ששימשה אותה בתור ילדה כספריית ספרי
הלימוד שלה ,תוך כדי ההכנה לשיפוץ היא גילתה במגרה מחברת שלה
מכיתה ג' .ההתרגשות הייתה רבה" ,היא מספרת .כמובן שהנוסטלגיה
ניצחה והספרייה שופצה ונשארה בבית.
במהלך קורס אחר שיפצה משתתפת עריסה לבובה וכסא ילדים שסבה
בנה עבורה לפני למעלה מ 40 -שנה .לאחר הקורס הפריטים עברו
לביתה משופצים ומחודשים לעוד שנים רבות
אפרת ,חושפת את המשתתפים לרזי המקצוע במשך ארבעה מפגשים.
המפגש הראשון מתקיים בנגריית "סוס ועגלה" בקדימה ,שם מתנסים
בכל המכשירים הרלוונטיים (מסור חשמלי ,מקדחה ,משייפת ועוד),
לומדים על סוגי עצים ומה מתאים לכל מטרה ועוד .שלושת המפגשים
הבאים נערכים באבן יהודה .כל אחד משפץ את הרהיט שהביא עימו,
תוך שימוש בהדבקה ,שיוף ,תיקון סדקים ,עבודה עם שבלונות ,ועוד ..
בנוסף מתנסים המשתתפים בטכניקות שונות ולומדים כיצד לשפץ רהיט
כולל הכנת הרהיט לצבע ,שלבי עבודה ,חומרים שונים ,טכניקות ,ריפוד
ועוד המון נושאים.
בין המפגשים יוצאים המשתתפים לסיור מודרך בחנות לצבעים ולחומרים
נוספים שמשתתפים בתהליך (פריימרים ,לכות ,סוגי צבעים ,וכו ).
על הדינאמיקה שנוצרת בקבוצה יש לאפרת רק מילים חמות" :נוצרת
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אינטימיות וחברויות נחמדות" ,היא אומרת ומסיפה שעבורה
העיסוק בשיפוץ רהיטים הוא כמו תרפיה" .אני לא מרגישה
שהזמן חולף לא שומעת רעשי רקע ומתרכזת כל כולי בתחביב
שהפך למקצוע אהוב".
לאחרונה החלה אפרת להעביר סדנאות לשיפוץ רהיטים
לילדים .הילדים משייפים ,צובעים ומשפצים את הרהיט כפי
שהם אוהבים" .אני לא מתערבת ברצונו של הילד ,אלא נותנת
לילדים לזרום עם היצירתיות והרצונות שלהם והתוצאות
מרהיבות "אומרת אפרת.

לפני

אחרי

כיצד אם כן ניתן לשפץ רהיט?
לכל רהיט שלבי העבודה המתאימים לו .שלבי העבודה ייקבעו
לפי מצבו הנוכחי של הרהיט ,לדוגמא  -האם הרהיט צבוע
כבר בצבע קודם (ישן) ,האם הרהיט הוא מעץ חשוף ,האם
יש ציפוי כל שהוא כמו פורמייקה  ...האם יש תיקוני נגרות
קודמים וכיו"ב.
חשוב גם לעשות תוכנית עבודה ולחשוב כיצד נרצה שהרהיט
ייראה בסיום העבודה .התוצאה הסופית תשפיע בהכרח על
תכנית העבודה.
בנוסף לכך עלינו לבחור את הטכניקה הרצויה לנו.

ואי אפשר בלי כמה טיפים למשפץ החובב:

נתייחס לשיפוץ רהיט אשר צבוע בצבע קודם אותו
נרצה להחליף בגוון חדש.

 .1יש לבחון את הרהיט ולבדוק האם יש צורך בתיקוני נגרות
( חיזוקים ,מילוי חורים ,וכו' )
 .2שיוף הרהיט (לעיתים עם
משייפת חשמלית ולעיתים עם
נייר שיוף ידני) תלוי בסוג הרהיט
וניקוי האבק.
 .3צביעה בצבע יסוד ,רצוי 2
שכבות
 .4צביעה בצבע עליון  3-2שכבות,
תלוי בגוון
 .5צביעה בלכה  2שכבות.

לפרטים ,אפרת054-9490955 :

efrat.or72@gmail.com
www.facebook.com/gilgul.hozer
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לקראת הפסח ,רשת קפה גרג מציעה:
מתכון למנת פוקצ'ה אנטיפסטי כשרה באדיבות השף נדב מרום

פוקצ'ה אנטיפסטי
מצרכים

מצרכים להכנת רוטב פסטו כ 100-מ"ל

אופן הכנת הפסטו:

לחמניה כשרה לפסח
גבינת עזים
רוטב פסטו
חציל קלוי
פלפל קלוי

 100גרם עלי בזיליקום נקיים (קצת דחוס)
קמצוץ פטרוזיליה (ע"מ שהפסטו יישאר ירוק)
 1/4כוס אגוזי מלך
 0.25גרם שום כתוש
 1גרם חרדל חלק
 2גרם חרדל גרגירים
 5גרם מיונז

במג'ימיקס לשים את כל הרכיבים פרט
לשמן הזית והמים ,לטחון ותוך כדי עבודה
להוסיף את השמן והמים

 12.5גרם שמן זית

מצרכים להכנת פלפל קלוי:

אופן הכנת הפלפלים:

 2פלפלים
שמן סויה
כפית מלח
½ כפית פלפל שחור גרוס
חומץ
 2שני שום פרוס טרי
מעט בזיליקום טרי

לשרוף פלפלים אם קיים אז על הגריל או אש פתוחה ,ואם לא אז לשמן מעט בשמן
סויה פשוט ולשים בתנור על הטמפ' הגבוהה ביותר שניתן .חשוב לשרוף רק עד
התנתקות הקליפה וכמה שפחות לבשל את בשר הפלפל.
מיד לאחר שריפת הקליפה להכניס לשקית ניילון ולקשור .לאחר כעשרים דקות ניתן
לקלף את הפלפלים תחת מים ע"מ שלא תישאר חתיכות קלפיה שרופה.
לקרוע את הפלפלים ל 4-2חתיכות.
להכניס בפילה ולהכין משרה של שמן מעורבב ,מעט חומץ  ,שום פרוס טרי ,מלח,
פלפל שחור גרוס ובזיליקום טרי.

מ

ודעת אסתטיקה

מצרכים להכנת חציל קלוי:
 1חציל
שמן זית
מלח ופלפל

אופן הכנת החצילים:
לשטוף את החצילים
לפרוס לאורך לפרוסות של  4/3 – 2/1ס"מ
לשמן במברשת תבנית לתנור(עדיף להשתמש בנייר
אפיה) ולסדר עליה את החצילים.
להכין תערובת שמן זית עם שום ועשבי תיבול ולשמן
במברשת את החצילים(לא להספיג אותם)
להמליח ולפלפל
להכניס לתנור חם מאד כ 250-מעלות לכ 15-דקות
עד שהחלק העליון שחום מאד ובפנים רך כמו פירה.

אופן הכנת המנה:
פורסים את הלחמנייה לשתיים ומורחים פסטו בשני צדיו .מניחים את החציל הקלוי ,פלפל קלוי ופרוסות גבינת העזים .מכניסים
לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות כ 5-דקות.
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עוגת גבינה לפסח ללא אפיה
עגבניות ממולאות
בסלט טונה
החומרים
 6עגבניות אדומות קשות בינוניות

החומרים למילוי
 2קופסאות טונה בשמן
 1גמבה אדומה חתוכה דק
 3מלפפונים בינוניים חמוצים במלח חתוכים דק
 4בצלים ירוקים (רק הירוק) חתוכים
 2 1/2כפות גדושות מיונז
מיץ מלימון אחד
מלח ,פלפל לפי הטעם
פטרוזיליה לקישוט

אופן ההכנה
חותכים את בסיס העגבניות כדי שיהיו יציבות בתבנית .חותכים את
החלק העליון ומרוקנים את התוכן בכפית.
מכניסים לקערה את הטונה וכל שאר החומרים .ממלאים את העגבניות,
נועצים עלה פטרוזיליה על כל עגבנייה לקישוט.
יש להגיש עם יין לבן צונן.

החומרים

אופן הכנת הג'לטין

 700גרם גבינה לבנה 9%
 1כוס סוכר
 100גרם אגוזים קצוצים
 2שקיות אבקת ג'לטין כשרה לפסח
 3ביצים
 1שמנת מתוקה
 10עוגיות קנויות כשרות לפסח

מרתיחים בסיר חצי כוס מים .כשהמים רותחים שופכים מיד שתי
שקיות אבקת ג'לטין ,מערבבים על האש עד שאין גושים ,מקררים
מעט ודואגים שיישאר נוזלי.

אופן הכנת העוגה
מרסקים את העוגיות לפירורים (אפשר בבלנדר או בשקית) ,ומערבבים עם האגוזים
הקצוצים (שומרים כחצי כוס פירורים לקישוט) .שופכים
לתוך תשנית  26ס"מ ומהדקים מעט ביד.
מקציפים את השמנת המתוקה .אחר כך מקציפים את החלבונים עם הסוכר לקצף
יציב .בכלי מערבבים את הגבינה עם חצי כוס סוכר ושלושה חלמונים ,עד לקבלת
תערובת חלקה ,מוסיפים בזרם דק את הג'לטין שלא התקשה וממשיכים לערבב.
מוסיפים בהדרגה לתערובת את השמנת המתוקה ומערבבים בעדינות.
מוסיפים בתנועות קיפול את קצף הביצים עד שמתקבלת תערובת חלקה .מפזרים
מעל העוגה מעט פירורי עוגיות ,אפשר להוסיף מעט אגוזים קצוצים .מכניסנם
למקרר לשש שעות לפחות.

מרק פטריות
החומרים
 1סלסילת פטריות שמפיניון חתוכות
 7פטריות שיסאקי יבשות
 1בצל קצוץ דק
 1כרישה חתוכה דק
 4שיני שום
 1כף שמן זית

מלח ,פלפל גרוס
כ 7-כוסות מים
 2כפות קמח בתוספת מים-מדולל ללא
גושים
חופן פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה
משרים את פטריות השיסאקי בקערה עם מים ,ולאחר שהן מתרככות
קוצצים אותן דק .מטגנים מעט בסיר את הבצל ונכרישה עם כף שמן הזית
עד שהם מזהיבים .מוסיפים את השום ,את פטריות השמפיניון ואת פטריות
השיסאקי .מאדים קלות עד שהפטריות מתרככות .מוסיפים כשבע כוסות
מים ,מביאים לרתיחה ,מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם .מוסיםים את
הקמח המדולל וממשיכים לבשל על אש קטנה עד להסמכה.
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