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חדשות

ראש המועצה עמיר ריטוב זכה
באות "הגלובוס הירוק"

ט

קס הענקת פרסי הגלובוס הירוק,
הניתן על מנת לקדם מצוינות
בעשייה הסביבתית בישראל התקיים
בכנסת ישראל ,באירוע ציינו גם 40
שנה לארגון "חיים וסביבה".
במסגרת יום הסביבה בכנסת ישראל
התקיים הטקס לחלוקת אות הגלובוס
הירוק .הטקס בהנחיית העיתונאית
נטע אחיטוב נפתח בדברי ברכה של
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין אשר הודה
לכל הזוכים על פועלם ותרומתם
ואמר ":ברכות לזוכים הפועלים שלא
על מנת לקבל פרס אלא לשם שמירת
הסביבה לעתיד ילדינו והדורות
הבאים".
השר להגנת הסביבה אבי גבאי אמר:
"אני מופתע לטובה מהאופן הרציני
בו לוקחת הכנסת את נושא הסביבה.

חה"כ דב חנין הוסיף " :הכנסת הפכה
להיות כנסת ירוקה".
עוד ברכו השופטת לשעבר הגב' דליה
דורנר ,ויו"ר הועד המנהל של חיים
וסביבה.
אות הגלובוס הירוק ניתן לאנשים
בקטגוריות שונות כגון :הצלחות
סביבתיות ,קיימות מקומית ,אקטיביזם
ירוק ,מתנדב סביבתי ועוד.
אות "הגלובוס הירוק" לעובד ציבור
ניתן לצוות מרכז המועצות האזוריות,
לחברים :מטי הרכבי יו"ר ועדת הגנת
הסביבה ,עמיר ריטוב יו"ר ועדת
תכנון וראש המועצה האזורית לב
השרון ולאוריאל בן חיים מרכז תחום
חקלאות ,קיימות וסביבה ,על כתיבת
המדריך לתכנון וניהול השטחים
הפתוחים במועצות האזוריות .במכתב
שנשלח מטעם ארגון "חיים וסביבה"

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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נכתב ":אנו שמחים לבשר לכם כי
חבר השופטים בתחרות הגלובוס
הירוק בחר בכם כזוכים באות הגלובוס
הירוק לשנת  2015בקטגורית עובד
ציבור ".מרבית השטחים הפתוחים
בישראל מצויים בתחומן של המועצות
האזוריות ,חשיבותם של שטחים אלו
עצומה גם עבור מרבית תושבי ישראל
החיים במרחב העירוני".
עמיר ריטוב ראש המועצה" :מרכז
המועצות האזוריות בכלל ומועצה
אזורית לב השרון בפרט עשו כברת
דרך משמעותית בכל הנוגע בטיפול
בסביבה ובהגנה עליה .אני מתכוון
להמשיך לקדם ולתמוך בפרויקטים
ויוזמות שיסייעו לשמור על איכות
הסביבה ועל השטחים הפתוחים
שהינם משאבים מוגבלים וחשובים
במדינתנו".

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”

חדשות

חדשות

כנס לב השרון השלישי לזכרו של
יצחק ישועה (שייע) ז"ל

אתר המועצה החדש
מונגש לתושבים עם מוגבלויות
נגישות מקּוונת בלב השרון – אתר אינטרנט חדש ומונגש !

ה

ב

מועצה האזורית לב השרון
במרכז קהילתי דרור ,התקיים
כנס לב השרון השלישי לזכרו של
יצחק ישועה (שייע) ז"ל אשר כיהן
עשרים שנה כראש המועצה וחמש
שנים כמנכ"ל מרכז המועצות האזור
עמיר ריטוב ראש המועצה האזורית
לב השרון אשר הנחה את הכנס
אמר בפתח דבריו" :שייע היה
איש אשכולות .הוא הוביל תחומים
רבים הקשורים למרחב הכפרי ואנו
במועצה ,יחד עם מרכז המועצות
האזוריות ומשפחת ישועה החלטנו
לקיים כנס שנתי לזכרו ובכל
שנה לעלות תכנים שונים שיש
ביכולתם לקדם תהליכים ויוזמות
במגזר הכפרי .השנה הכנס בסימן
שימור השטחים הפתוחים.
בחזון שלנו שטחים פתוחים הם
חלק מהפעילות השוטפת הכנס
יעסוק ,בחקלאות ,סביבה וקיימות,
תיירות פנאי ונופש וחברה
וקהילה".
נושא השטחים הפתוחים מובל
בשנים האחרונות ע"י מרכז
המועצות האזוריות ואף אנו
במועצה אזורית לב השרון
שותפים ומהווים מחקר גישוש
לחלק מהתכניות.
בטקס שהתקיים בכנסת ישראל
זכה צוות מטעם מרכז המועצות
האזוריות בפרס הגלובוס הירוק.
בפתיחת הכנס הוקרן סרטון
המתאר את פעילות המועצות
ומרכז המועצות האזוריות בתחום.
ד"ר שוקי אמרני מנכ"ל משרד הפנים לשעבר נשא דברים
לזכרו של שייע .עמיר ריטוב העניק מגן הוקרה מטעם
המועצה לשוקי אמרני והודה לו על שנים רבות של
שיתופי פעולה.
עוד ברכו יו"ר מרכז המועצות האזוריות שמואל ריפמן,
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ,נורית ישועה וטלי
סלטון ישועה ,בשם בני המשפחה.
בהמשך הוצגו ארבעת האשכולות בהם עוסקת תכנית האב
לשימור השטחים הפתוחים.
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חודש השיקה המועצה האזורית לב השרון

אתר אינטרנט חדש ומונגש ברמה AA

בהתאם להנחיות הנגישות של איגוד האינטרנט
הבין-לאומי .W3C

יורם קרין ראש מ.א עמק המעיינות הציג את נושא תיירות
פנאי ונופש בפארק המעיינות.
עמיר ריטוב ראש מ.א לב השרון הציג סביבה וקיימות
ובריכת החורף לב
איציק חולבסקי ראש מ.א מגידו הציג את נושא חברה
וקהילה וחיזוק הזיקה בין הישובים למרחב הכפרי ואלי
מוגרבי רכז הועדה החקלאית במ.א מרחבים הציג את
פעילות הועדה
שנה הבאה נחזור ונפגש בכנס לב השרון הרבעי.

עמיר ריטוב ראש המועצה ":זהו צעד חשוב,
צעד שכולו נגישות עם רגישות חברתית .אתר
מתקדם זה מעניק שוויון הזדמנויות לגלישה
שווה לכלל הגולשים "
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תשנ"ח 1998-כולל את סעיף  35לעניין הנגשת
אתרי אינטרנט במטרה להעניק לאנשים עם
מוגבלויות הזדמנות שווה לגלישה באינטרנט.
על פי דרישות החוק הותאם אתר האינטרנט
של המועצה האזורית לב השרון לתקן הישראלי,
מספר חודשים למועד הקבוע בחוק.
מכון התקנים הישראלי פרסם תקן ישראלי
חדש ת"י ' 5568קווים מנחים לנגישות תכנים
באינטרנט' ,המאמץ את הנחיות הנגישות של
איגוד האינטרנט הבין-לאומי  W3Cתוך קביעת
רמות הנגשה שונות שבאות לידי ביטוי במספר
הכלים והשירותים שהאתר מעניק לגולשיו.
הרמה הנדרשת בחוק להנגשת אתר רשות
הינה רמה  AAאשר כוללת אפשרות לשנות
גודל אותיות ,צבעי ניגודיות וכתוביות בסרטים
המועלים באתר.
בימים אלו אתר הבית של המועצה מוגש
"לעמותת נגישות ישראל" במטרה לקבל את
"התו הנגיש" ולהיכנס למאגר האתרים הנגישים
בארץ.
אתר האינטרנט החדש הינו אתר בעל ממשק
ידידותי למשתמש ומותאם למכשירים
סלולאריים הכולל תכנים שונים ומגוונים בנושא
המועצה כגון:
טפסים ,פרוטוקולים (הנהלה ,מליאה ,וועדות),
מכרזים ,חדשות ,כתבות ,גלריות תמונות ,מידע
אודות מחלקות ואגפים ,העברת פניות/תלונות
באופן מקוון וכן שירותים נוספים.

בקרו אותנו באתר החדש

 lev-hasharon.comנשמח לשמוע הערות/
הארות ונעשה כל שאפשר שהאתר יהיה נגיש
בצורה מיטבית ויענה על צרכי התושבים באופן
מקצועי ומהיר
לב השרון
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טקס חנוכה מבנה השירות פסיכולוגי
חינוכי במועצה האזורית לב השרון

ב

שעה טובה נחנך בית השירות פסיכולוגי חינוכי אשר
הוקם ע"י המועצה האזורית לב השרון.
בטקס נכחו ראש המועצה ,עמיר ריטוב ,סגנו יצחק יצחק
ועובדי המועצה.
הטקס הונחה ע"י הגב' אהובה אליצור מנהלת השפ"ח
אשר בתחילת דבריה הביעה תודה והערכה לכל מי שסייע
בהקמת הבית.
ראש המועצה ,עמיר ריטוב הודה לכל השותפים לדרך עד
להקמת הבית ובראשם לסגנו יצחק יצחק אשר הוביל את

בניית המבנה למרות כל הקשיים שהיו בדרך .עוד אמר כי
המועצה גאה בעובדי השפ"ח ובעשייתם הברוכה .בניית
הבית החדש לשפ"ח היה צורך בשל ההתרחבות והרצון
לשפר את השירות לקהל הפונים.
רונית רופא הדרי ,מנהלת מחלקת החינוך הודתה אף
היא לעובדי השפ"ח ולאהובה אליצור בראשם ואורית בר
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים שיבחה את העבודה
המשותפת של העוס"ים עם הקולגות הפסיכולוגים.
• שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי

צאו בשלום וחזרו בשלום
ב

תחילת חודש יולי נערך על רחבת הדשא בפרוטיאה
בכפר כנס למתגייסי לב השרון – לשירות הצבאי ,לשנת
שירות ולמכינות הקדם צבאיות.
בכנס השתתפו המתגייסים הצעירים ,משפחותיהם וחבריהם.
עמיר ריטוב ראש המועצה האזורית לב השרון ,קרא
למתגייסים הצעירים להמשיך לראות בלב השרון ובמדור
הנוער את ביתם וציין את אחוזי הגיוס הגבוהים בלב
השרון  -ליחידות קרביות ,לצה"ל בכלל ולשנת שירות.
יהושוע שפונדר מבעלי פרוטיאה בכפר הביע את אמונתו
שהנוער האיכותי של לב השרון יתרום מעצמו את
המקסימום במסגרת שירותו הצבאי ושיהיה מקור גאווה
למשפחה ,לצבא ולמדינה.
סא"ל שגית קבילו תושבת צור משה פנתה למתגייסים
והוריהם בקריאה נרגשת ואמרה אתם נדרשים לתת
מעצמכם ,לפחות כמו שנתנו לכם.
מברכים נוספים ברכו את המתגייסים וכולם איחלו צאו
בשלום וחזרו בשלום.
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בתום הברכות ,עלו כל המתגייסים לבמת הכבוד ללחוץ את
ידי המברכים .המתגייסים וקיבלו את שי המועצה  -תרמיל
חיילים (צ'ימידאן) ,שנרכש בחסות הנהלת פרוטיאה בכפר.
את הטקס הרשמי חתם מופע של צוות חיל הלוגיסטיקה.

חידון ציונות אזורי

ב

חודש יוני התקיים חידון
ציונות אזורי במועצה
האזורית לב השרון .נושא
החידון "מקומות בארץ
ישראל"
החידון שאורגן ע"י בנות
השרות הלאומי ממרכז
זהות בלב השרון מתקיים
זאת השנה השישית ומהווה
פרויקט אחד מתוך שלל
פרויקטים חוויתים שבנות
השרות בונות לאורך השנה
ומעבירות לתלמידי בתיה"ס
בלב השרון.
כ 350תלמידים מכתות ד-ו
בבתיה"ס בלב השרון ניגשו
לשלב המקדים של החידון מתוכם עלו לשלב הגמר 13
מתמודדים.
המתמודדים הפגינו בקיאות מדהימה בחומר ואין ספק
שהידע שלהם על ארץ ישראל הועשר בצורה משמעותית
וגם של הקהל הרב שעודד בשמחה רבה את המתמודדים.
בחידון נכחו ראש המועצה עמיר ריטוב ראש המועצה,
יצחק יצחק סגן ראש המועצה ,איתי גרייניק מנכ"ל מרכזי
זהות ,רונית רופא הדרי מנהלת המחלקה לחינוך.

הניקוד היה צמוד מאד ובסופו של דבר הוכרזו מקום
ראשון אחד ושני מקומות שניים .
במקום הראשון זכה אמרי צרפתי מביה"ס בכר רוסו.
במקום השני זכו טל ארז מביה"ס בכר רוסו ורני קוגמן
מביה"ס אור השרון.
יישר כוח לכל המשתתפים לבנות השרות הלאומי גרעין
לב השרון ולסיון אסרף מנהלת המדרשה .ולהתראות
בשנה הבאה.

משלחת נוער לב השרון  -ויטן
ה

מועצה האזורית לב השרון והעיר
ויטן שבגרמניה מקיימות בניהם קשרי
ידידות כבר שנים רבות.
במהלך חודש יולי הגיעו כ  16 -בני נוער
להתארח אצל בני נוער מלב השרון.
במסגרת המשלחת מטיילים חברי הקבוצה
באתרים שונים ומגוונים בישראל ,מרמת
הגולן בצפון ועד ים המלח בדרום.
בני הנוער הישראלים הכינו הדרכות
והסברים באתרים השונים בארץ ונערכו
לקראת קבלת המשלחת בצורה הטובה
והנעימה ביותר.
ראש המועצה ,עמיר ריטוב ,אירח את חברי
המשלחת ובני הנוער שיתפו בחוויות
שלהם מהפעילות ומהיישובים בהם הם מתארחים.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל המשפחות שפתחו את
ביתם ולבני הנוער שלנו שהשקיעו בהסברה וייצגו את לב
השרון ואת מדינת ישראל בכבוד.
מפעל המרכזי לחילופי נוער בעולם מושען על הכרות בין

התרבויות השונות מאפשר מציאת מבנה ערכי משותף
ומובילה לכבוד הדדי.
האפשרות של חשיפה אל העולם הגלובלי נותן לבני הנוער
השתייכות למשפחת העמים
לב השרון
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בתחרות ארצית לתכנות משחקים זכו תלמדי
בית ספר "לב הפרדס" במקום השלישי
ב

יום שני ה  8.6.15השתתפו ילדי
בית ספר "לב הפרדס" ,בתחרות
תכנות
משחקים ארצית של ילדים ,במכון
הטכנולוגי בחולון.

פאזל של לוח הכפל" ,הפיתוח
והתכנות של ריף אברהם ועמית גרוס
מ ה' .1

מתוך כ 100-בתי-ספר המלמדים
מחשבים בתוכנית ש.י.ט.ה של
קרן קרב כ 20-בתי ספר שלחו
 90משחקים שתוכנתו ב Office
ובסקראצ .מתוך  90המשחקים
שנשלחו לתחרות הצליחו ילדי בית
הספר "לב הפרדס" מכיתות ד' ו ה'
להיכנס עם ארבע משחקים מדהימים
לעשירייה הראשונה של הגמר
בתכנות משחקים ב  .Officeתלמידי
בי"ס תכנתו בתוכנת EXCEL
בעזרת פונקצית עיצוב מותנה.
התלמידים עבדו קשה בכדי לייצר את
המשחקים.
במקום שלישי זכה המשחק "תמונות

המשחק מיועד לתלמידי כיתות ב'  -ג'
הלומדים ומתרגלים את לוח הכפל,
כאשר התלמיד פותר נכונה את
התרגיל מתגלה לו חלק מתמונת פאזל
וכאשר הוא מצליח בכל המשימה
ופותר את כל התרגילים ,מתגלה לו
התמונה במלואה .עוד מיוחד במשחק
זה ,שהמורה יכולה להציג אינספור
תרגילים ולשנותם תוך כדי משחק,
דבר המעצים את ההישג של הילדים
המפתחים ,ויכולת האינסופית של
תרגול המשחק.
הצלחת הילדים להיכנס עם ארבע
משחקים לגמר התחרות ,הינה השג
גדול בשל עצמו ,ולהגיע למקום
שלישי הוא כבוד גדול מאוד לבית
הספר.
כל המשחקים המדהימים שהילדים
הכינו מופעים באתר בית הספר בתוך
קטגוריה של קרן קרב לימודי
מחשבים.

שרשרת האחדות בבית חינוך "אור השרון"

היערכות מוסדות החינוך בלב השרון-
בתקציב כולל של כשניים וחצי מיליון ש"ח

ה

היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו במועצה האזורית לב
השרון בעיצומה .סגן ראש המועצה ,קב"ט המועצה,
מחלקת החינוך ,מחלקת איכות חיים וסביבה ומדור רכש
שוקדים במהלך הקיץ על הכנתם של מוסדות החינוך.
בתחילת יולי ,החלה המועצה בביצוע עבודות "בדק הבית"
בתקציב של כשני מיליון וחצי .₪כבכל קיץ מבצעת
המועצה אזורית לב השרון שיפוצים והתאמות בתשתיות
מוסדות החינוך.

ב

מסגרת אירועי "יום האחדות" השתתפה מועצת
תלמידים במשדר מקוון תחת הכותרת "ואהבת לרעך
כמוך "...בהשתתפות אימהות הנערים אייל יפרח ,גיל-עד
שער ,ונפתלי פרנקל שנרצחו בדיוק לפני שנה.
מועצת התלמידים הסבירה לכלל התלמידים את נושא
האחדות ונערכה פעילות מיוחדת בהשתתפות כלל תלמידי
"אור השרון".
יום האחדות הינו יוזמה משותפת של העמותה לזכרם של
8
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המועצה הגדירה קריטריונים לתעדוף הפרויקטים ,כגון
בטיחות ,תמיכה בתשתיות ובפעילויות פדגוגיות ,מיצוי
משאבים מזדמנים ועוד.
אנו מעריכים כי גם הקיץ יעשו העבודות הבדל ניכר
בתשתיות המוסדות וכי בספטמבר יעמדו לרשות הילדים
אמצעים נוספים להעשרתם ושיפור החוויה הלימודית.
לצד זה פועלת מחלקת חינוך ,בשיתוף עם מנהלי בתי
הספר ומפקחי משרד החינוך ,בתחומים נוספים כגון
הצטיידות ,איוש משרות ,הכנתם של הצוותים החינוכיים,
בניית תכניות חינוכיות ועוד.

הנערים יחד עם ארגון "גשר" ,הפועל למען קידום הערבות
ההדדית בחברה.
כל תלמיד קיבל רצועת בריסטול וכתב עליה "מה אני
משפר למען אחדות ישראל?"
הרכבנו שרשרת ארוכה של מעשים טובים למען עם
ישראל – "שרשרת האחדות".
תחושת "יחד" אחזה בכלל התלמידים בתקוה לחיים
בחברה אוהבת ומתחשבת.
לב השרון
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ב

יום שישי  12.06ערכה חברת "בשביל האתגר" את מפגש
השיא שסימן את סיומו של "מסע" מיוחד שהתחיל לפני
כעשרה שבועות ביוזמה משותפת של הורים והמועצה
האזורית לב השרון דרך מדור מניעה והסברה כחלק מתוכניות
של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ואגף מצילה.
מלאים באדרנלין ,מתוגברים בתובנות ערכיות ,אישיות
וקבוצתיות ,הגיעה הנבחרת למפגש השיא ,מפגש שסיכם
תהליך מורכב שהיו בו עליות וירידות אך בעיקר גדילה
והתפתחות של הקבוצה.
מסע של מסוגלות אישית וקבוצתית משובץ בתכנים
שהותאמו במיוחד לנוער מתבגר בחטיבת הביניים.
במסגרת המסע קיימה חברת "בשביל האתגר" שש
סדנאות בנות שלוש שעות בהן עשינו שימוש בחוויות
שטח מאתגרות להעברת המסרים והתכנים הערכיים.

 10לב השרון

מטרת העל שהוגדרה לסדרת המפגשים הייתה גיבוש
שכבתי .במסענו לעבר מטרה זו צעדנו דרך ה"אבנים
הגדולות"  -חיזוק וביסוס ערכים משמעותיים ,עידוד
למנהיגות ,אמון וכבוד הדדי ,רעות ,יוזמה ,פתרון בעיות,
שיח ותקשורת ועוד.
סיסמאות וערכים קיבלו צורה ,קול ,וגוון במשימות
ייחודיות שהמחישו לנוער באופן חוויתי וצורב את
המשמעות האמתית שמאחורי המילים .לאחר כל משימת
ליבה קיימנו עיבוד מונחה ומבוקר של החוויה במטרה
להשלים ולהעמיק את החוויה ולצייד את הנוער בתובנות
שיסייעו לו בשלב זה ובהמשך מהלך חייו.
"בשביל האתגר" גאים לקחת חלק במסע חוויתי ומשמעותי
מעין זה שמהווה נקודת ציון משמעותית נוספת בחייו של
המתבגר/ת

לב השרון
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חדשות

טקס הענקת מלגות לסטודנטים
המשתתפים בפרויקט חונכות
ה

ירח מלא

מועצה קיימה טקס הענקת מלגות לסטודנטים המשתתפים בפר"ח
(פרויקט חונכות).

בטקס שכבר הפך למסורת במועצה השתתפו ראש המועצה וסגנו,
מנכ"לית המועצה ,מנהלת המחלקה לחינוך ,רכזת יחידת המתנדבים
ונציגי הפרויקט.
במהלך הטקס שיתפו הסטודנטים בחוויות החונכות ובתרומתם
לילדים .רכזת הפרויקט הקרינה סרטון סיכום לפעילות השנתית
במסגרתה ביקרו הסטודנטים והחונכים ב"חווידע" .ראש המועצה
הודה לסטודנטים ,הדגיש את חשיבות הנתינה והתרומה והזמין
אותם לחנוך במועצה שנה נוספת .הוא ברך אותם בהצלחה בהמשך
דרכם וכי המועצה תשמח לקלוט למערכת החינוך את הסטודנטים,
בוגרי מסלול ההוראה.
בסיומו של הטקס קיבל כל סטודנט את מלגת המועצה המהווה
תוספת למלגת הפרויקט ופרח מתוצרת מקומית.
עמיר ריטוב ,ראש המועצה ":במטרה לעודד סטודנטים לחנוך
תלמידים משובי המועצה ,מועצה אזורית לב השרון מעניקה מלגה
נוספת מטעמה לכל סטודנט אשר חונך תלמיד/ה משובי המועצה.
אני מודה לכל החונכים ולמנהלת פרח על שיתוף הפעולה הפורה
לאורך השנים".

להיות שכיר – לפרוש עשיר
פ

רויקט חברתי חדש של העמותות
לקידום מקצועי חברתי מבית
הסתדרות המעו"ף מסייע בהתנדבות
לעובדי המועצה אזורית לב השרון
בניהול חיים כלכליים נבונים לטווח
ארוך
העובדים של היום נמצאים במרוצה
יומיומית אחר הפרנסה .אולם ,רבים
מהם שמקדישים את רוב זמנם ומרצם
להביא את הכסף הביתה ,אינם
משקיעים מספיק בתכנון ההתנהלות
הכלכלית והתקציב המשפחתי לטווח
הרחוק.
מבדיקות שערכו בעמותות לקידום
מקצועי חברתי מבית הסתדרות
המעו"ף אשר אחראיות על השכלה
של למעלה מ 100-אלף עובדים
בישראל התגלה כי מרבית העובדים
אינם בקיאים בניהול הפן הכלכלי
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לטווח הארוך על כל מסלוליו השונים
ואינם מודעים אפילו לזכויותיהם
וחובותיהם כאזרחי מדינת ישראל.
תכנון נכון של התקציב המשפחתי
וסלילת הדרך לביטחון כלכלי אלו
הם הרעיונות המרכזיים שמנחים
את הפרויקט החברתי החדש של
העמותות לקידום מקצועי חברתי
אותו הם החלו לקיים לעובדי מועצה
אזורית לב השרון
מדובר ביום עיון והרצאות שהתקיים
לאחרונה ללא עלות ,אשר ניתן כשירות
של העמותות לעובדי העירייה.
התכנים שהרכיבו את ההרצאות הקנו
מידע וכלים מעשיים לניהול מושכל
יותר של חיים כלכליים שגרתיים .בין
הנושאים שנלמדו בהרצאות :היכרות
מעמיקה עם אפיקי החיסכון הפנסיוני

הקיימים ,סקירת קרנות פנסיה
וותיקות וחדשות ,החשיבות של קופת
גמל ,ניצול של הטבות מס ,ניתוח
תלוש השכר ומה ניתן ללמוד ממנו
ותכנית משפחתית להשגת חירות
כלכלית.
צילה הדס ,יו"ר ועד עובדי מועצה
אזורית לב השרון :העשרת העובדים
בנושא זה היא מאוד חשובה ,רוב
האנשים לא מבינים את מרכיבי
תלוש המשכורת שלהם ולא מכירים
את ההבדלים בין הפנסיות .העובדים
קבלו ידע ותובנות רבות לגבי תלוש
השכר שלהם והמידע הזה נותן להם
המון כוח .ההרצאה גרמה לגיבוש
אדיר בין עובדי המועצה שכן כמעט
כל העובדים ב 18היישובים השייכים
למועצה הגיעו ללמוד ולהחכים
וליהנות מבילוי משותף ביחד.

ה

פעילות לילית במהלך חופשת הקיץ 'ירח מלא' לבני נוער

פעילויות ילווו על-ידי מדריכי
נוער ,אשר יציעו לנערים ולנערות
ישיבה בצוותא על מחצלות ,משחקי
חברה ,הרצאת העשרה מפי איש
מקצוע ,אוזן קשבת וכיבוד קל ,השנה
בחרנו שמונה נושאים וכל ערב מובנה
בתוכן של אותו נושא נבחר ,את הערב
האחרון של ירח מלא נקיים בקניון
"דרורים" שפותח לנו את שעריו כבר
שנה שלישית והפך את אירוח בני
הנוער למסורת.
בכדי להקל על בני הנוער ,מארגנת
המועצה הסעות מוסדרות בעלות
סמלית בכל שעות הפעילות.

מטרת הפעילות
• הפחתת התנהגויות סיכוניות בקרב
בני הנוער במהלך חודשי החופש
• מתן אפשרות לבני נוער לבילוי
נאות ומפוקח בשעות הלילה
• יצירת מרחב משותף לבני נוער מיישובים שונים במועצה
וחיזוק הקשרים ביניהם
• מתן אפשרות לבני נוער לשוחח עם מדריכי נוער
מקצועיים

• חשיפת בני נוער לצוות מדור הנוער במועצה
פעילות הקיץ של המחלקה לנוער וחינוך משלים במועצה
אזורית לב השרון היא פרי שיתוף פעולה בין מספר גופים
וביניהם ,מצילה – אגף חברה ומניעת פשיעה ,והרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול במשרד לביטחון הפנים.

מוארים
מגרשים
בלב השרון ממלאים את שעות הלילה באור
ת

כנית 'מגרשים מוארים' פועלת במספר יישובים ברחבי
המועצה בשיתוף פעולה בין מח' נוער וחינוך משלים
ליחידת הספורט.
התוכנית בונה מסגרת המנתבת ילדים ובני נוער לאפיקים
חיוביים שבהם יוכלו ליהנות בשעות הפנאי כשמגרש

הספורט מהווה מוקד משיכה ומאפשר זמן איכות
ספורטיבי בליווי מקצועי .הפעילות במגרשים מתקיימת
בימים קבועים (ב' -ו  -ה' ) ,סביב השעות  21:00עד .23:00
בכל מגרש יש אחראי פעילות  -מדריך מוסמך ,מתחום
הספורט בעל אוריינטציה וניסיון בעבודה עם בני נוער
וילדים.
לב השרון
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ב

שער אפרים וניצני עוז במקום ראשון
בליגת המועדונים הארצית בטניס

ני המושבים שערי אפרים וניצני עוז
ממועצה אזורית לב השרון רשמו הישג
גדול בליגת המועדונים בטניס לבני .הקבוצה
של מאמן הטניס אלדד נועם זכתה פעמיים
במקום הראשון ,פעם אחת לכיתות ג' ,ד'
ופעם נוספת לכיתות ה' ,ו '.
ליגת המועדונים הינה ליגת טניס פעילה
בה חברות עשרות קבוצות ביניהן הרצלייה,
כפר סבא אשדוד ,נתניה ,הדר יוסף ,אזורי
חן ועוד....
כיתות ג' ד' ניצחו  6:3את אשדוד ואילו
כיתות ה' ו' ניצחו  6:1את אביחיל.
בקבוצה של ג' ד' שיחקו :דור בן חמו ,רום
ברנט ,שקד וידרמן ,איליי נועם
בקבוצת ה' ו ' שיחקו :מתן סבג ,אסף ארוך,
איתמר קלמוס ,עמית עובדיה ,יונתן ברנס .
אלדד ,שהינו מאמן מקצועי ומאמן את הקבוצה כבר מספר
שנים ברציפות ,סיים את התחרות נרגש ביותר אמר"
אני מאוד גאה בשחקנים שעשו דרך והתקדמו והתנהלו
במשחק בצורה יוצאת מן הכלל .ההישג הגדול הזה הוא
צ'ופר על עונה שלמה של השקעה ומסירות אין קץ של
הנערים" .הקבוצות התאמנו  3פעמים שבוע באדיקות רבה
וכעת הילדים רואים פרי לעמלם .המנטרות שלנו במהלך
השנה הם :מיקוד במטרה ,לתת  100%מעצמך ,להיות

נ

חיובי ,והכי חשוב כבוד הדדי ורוח ספורטיבית.
אני רוצה להודות בשמי ובשם כל הקבוצה להורים היקרים
שחיזקו ותמכו בנו לאורך כל השנה ,לוועד המקומי בשער
אפריים וניצני עוז שתומך בנו לאורך השנים ,ובכלל לכל
מי שהיה שותף .תודה רבה" .
טל תעסה ,מנהלת קהילת שער אפריים הודתה גם היא
לאלדד ואמרה" ,מדהים לראות את המסירות של הילדים
והמאמן למקצוע הטניס ,יש בקבוצה הזו רוח מאוד מיוחדת
ואהבה גדולה מאוד ,ולכן לא פלא שהם הצליחו כל כך,
אותי הם לא הפתיעו".

יש לנו אלופה

עה טולדו ,בת  ,17מעין שריד מתגוררת מזה שנה
באקדמיה למצוינות בספורט בוינגייט ,ומתאמנת אצל
אלכס אברבוך באגודת "לידר" ירושלים.
זכתה באליפות ישראל בקפיצה במוט לקדטיות (גילאי -16

 )17זו שנה שניה ברצף ושיפרה את שיאה האישי ל3.41 -
מטרים.
תוצאתה היא הטובה ביותר באליפות קדטיות ונערות מזה
כעשור.

רוני לוי – זוכה בפרס הראשון
ב"תחרות הצרצורים" של מפעל הפיס
רוני לוי ,ישראלי בלב ובנפש ,הוא בן  59ומתגורר בנורדיה.
עובד כיום במשרד מבקר המדינה  ,נשוי ואב לשתי בנות  ,סבא ל שלושה נכדים.

ר

וני זכה השנה בפרס הראשון של "תחרות הצרצורים"
של מפעל הפיס ,שאליה עוד נשוב בהמשך .גובה הפרס
–  15,000שקל.
אני שואל את רוני מה הביא אותו להשתתף בתחרות ,שלא
לגמרי ברור אפילו מה המשמעות של שמה .רוני מחייך
ומדבר על האתגר הגדול שעמד בפניו ,להצליח לכתוב את
אשר על לבו במספר מילים קצוב ומועט.

חזרנו לאתר מפעל הפיס וקראנו:
"מספר שיא של למעלה מ 11,000 -צרצורים הוגשו השנה
לתחרות המאתגרת בה נדרשו הכותבים לכתוב סיפור ב-
 140תווים ,כתיבת קורות חיים.
אהרן (רוני) לוי מנורדיה הוא הזוכה הגדול בתחרות
צרצרפיס של מפעל הפיס ,תחרות כתיבת סיפורים ב140 -
תווים שנוסדה לפני  7שנים.
התחרות מאתגרת את הכותבים שמתבקשים לכתוב
סיפור קצר בנושא קורות חיים ,במטרה לעודד שימוש
מקורי ויצירתי בשפה העברית.
צרצורו של אהרון רוני לוי מנורדיה זכה במקום הראשון
בפרס בשווי  15,000שקל .רוני לוי כתב:
"נולדתי בישראל ,גדלתי בישראל ,למדתי בישראל ,עשיתי
14
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שירות צבאי בישראל ,התחתנתי בישראל ,וישראל היא כל
עולמי (משה ,מיאמי)" .

חבר השופטים היה מורכב מ:
טל גורדון  -כותבת ,מנחת רדיו וטלוויזיה ,מנחת סדנאות
כתיבה ,זמרת ,מוסיקאית ומלחינה.
רן אפלברג  -סופר ,תסריטאי ,מחזאי ,במאי ואושיית
פייסבוק.
אלכס אפשטיין  -סופר ומנחה סדנאות כתיבה.

כותב חבר השופטים בנימוקיו:
"אהבנו את השימוש בהומור ,שהוא בדרך כלל ז'אנר
מקופח בספרות העברית ובעינינו זוהי טעות שהגיע הזמן
לתקן .הסיפור הזוכה משרטט בעזרת הומור ותמציתיות
את הישראליות החדשה :מפרגנת ,ציונית וגרה בחו"ל".
השיחה עם רוני קולחת ,רצופת הומור ורוח טובה .הוא
מרבה להתבדח וניכרת האופטימיות המאפיינת אותו.
"איך הגיבו במשפחה ובסביבה על זכייתך בפרס?" אני
שואל.
רוני משיב קצרות" :בשמחה".
לב השרון
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התנדבות משפחות בלב השרון
ב

יום רביעי  ,8.7.15בשעות אחה"צ ,קיימו היחידה
להתנדבות במועצה האזורית לב השרון בשיתוף עם
מתנדבים של הקרן הקיימת לישראל
יום התנדבות משפחות ב"מוזיאון העצים" שביער אילנות
המפגש כלל:
• עבודות התנדבות בייעור ובשימור פני היער
• סיור ב"מוזיאון העצים" בהדרכתו המקצועית של סיני,
יערן קק"ל באתר ובליוויו המסור של אבי בן שמואל,
מתנדב ופעיל נמרץ בקרן הקיימת.
• סיפור קצר עם מוסר השכל על אחריות ואמת לכל
המשפחה ,מפי המתנדבת ומספרת הסיפורים המקסימה,
רויטל סנה.
• פיקניק משותף בסיום.
היום נחווה כהצלחה משותפת של כל מי שנטל בו חלק.
בנוסף ,מתוך הטעימה של זמן האיכות המשותף של בני

המשפחה ,הערכים המוספים וההנאה שטמן בחובו המפגש,
בסיום האירוע נרשמו משפחות להתנדבות משפחתית הן
למען הקהילה במועצה והן להתנדבות ביער.
למעוניינים להצטרף לשורותינו ,אם כמתנדבים יחידים
ואם כמשפחה מתנדבת ,תוכלו להתנדב ולסייע בתחומים
שונים ,כגון:
התנדבות למען קשישים ו/או יחידים הזקוקים לחברה או
לסיוע אחר
התנדבות למען יחידים ו/או משפחות הנתונות במשבר
התנדבות למען ילדים ובני נוער הזקוקים לסיוע
התנדבות בתחום איכות הסביבה
כל התנדבות אחרת שתעלה בדעתכם ושיהיה מקום לשלב
במועצה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאת אלישע,
רכזת היחידה להתנדבות09-7960245 :

ראש המועצה ואנשי משרד
החינוך בביקור בקייטנות המועצה
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"חיים בלב השרון"
אירוע התרמה קהילתי

ב

יום רביעי ה 3-ביוני נערך הפנינג התרמה בלב השרון
בפעם הרביעית ברציפות בשעות אחר הצהריים
בשיתוף פעולה בין המועצה האזורית לב השרון
ל"עמותת חיים" הפועלת למען הצלת ילדים חולי סרטן.
הפנינג ההתרמה "חיים בלב השרון" למען "עמותת חיים"
אורגן ע"י עובדי המועצה האזורית לב השרון ותושבי האזור
מתוך תחושת שליחות לסייע לילדים .מטרת האירוע הייתה
גיוס תרומות למען העמותה" .מבחינתי ההישג הגדול היה
לחוות אירוע קהילתי ומשמעותי שבו נהניתי לראות את
חוסן הקהילה בהתנדבות ,תרומות והשתתפות באירוע"
דברי עמיר ריטוב ,ראש המועצה.
תרומות מוצרים של תוצרת חקלאית ומוצרי מזון נאספו
מכל יישובי הסביבה וחקלאים רבים מרחבי הארץ תרמו ביד
רחבה תוצרים לשוק איכרים שהיה ססגוני ועשיר בתוצרים.
בני הנוער עמלו רבות בבניית פארק חבלים ,עמידה בדוכנים,
יצירת דוכנים ותוצרים יישוביים ,עזרה לוגיסטית לכל דוכני
הממכר והשוק ,בני הנוער עבדו ימים ולילות להקמה ופירוק
בכדי שאירוע זה יצא על הצד הטוב ביותר.
במהלך כל האירוע הבמה הייתה פעילה היו הופעות תוצרת
מקומית ,הרכבים מוזיקליים ואומנים שהגיעו ותרמו בשמחה.
נשות פרוטיאה בכפר תרמו את חלקם לטובת דוכני הממכר.
פורום נשים נטל חלק משמעותי באירוע וגויס לטובת דוכני
המזון ,דוכני הממכר ושוק האיכרים ,במהלך השבוע שקדם
לאירוע ניתן היה לראות את הנשים ,שוזרות פרחים ,ממינות
בגדים ,אופות עוגות ומבשלות וביחד עם הנערות מכינות
תיקים מיוחדים.
מחלקות המועצה נוער וחינוך משלים ,מח' רווחה ומח'
חינוך עבדו והובילו ביחד עם הקהילה את האירוע ביד רמה
וברוח נתינה.
באירוע נאספו תרומות קודש לעמותה .נכחו יותר מחמשת
אלפים אנשים" .מחמם את הלב לראות את תושבי לב השרון
מתגייסים באהבה גדולה למשימה חשובה עבור עמותת
חיים שחרטה על דיגלה הצלת חיים" כך אמר אבשלום יו"ר
העמותה ביום האירוע.
אירוע זה היה מרגש ,מגבש ומלמד עבור עובדי המועצה
הקהילה ותושבי הסביבה.
תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה.
ניפגש בשנה הבאה.

לב השרון
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מצילים מתעדים ומטיילים
במיזם "מגלים את לב השרון"
מ

יזם "מגלים את לב השרון" ,במסגרת פרויקט "ישראל
נגלית לעין" בהובלת מכון יד בן צבי בירושלים ,החל
לתפוס תאוצה במועצה.
הושק עמוד למיזם באתר המועצה המחודש ,ובקרוב יחלו
לעלות לאתר של "ישראל נגלית לעין" -

www.israelalbum.org.il
אלבומי המשפחות הראשונים ,שנאספו במסגרת המיזם על
ידי מתנדבי המיזם בלב השרון.
קבוצה מתוך מתנדבי המיזם יצאה לסיור פתיחת אלבומים

המתנדבים מקבלים הסבר על אוסף
החפצים האישיים במוזיאון הטרקטור
 18לב השרון

בראש העין ,אשר משתתפת גם היא בפרויקט "ישראל
הנגלית לעין".
המתנדבים ,ביקרו בסיור מודרך באתרים שונים ברחבי
ראש העין ,בעקבות אלבומי משפחות.
מתנדבי המיזם יצאו לסיור מרתק שהודרך על ידי ארז
מילשטיין במוזיאון הטרקטור בעין ורד ,שם נחשפו לאגף
ייחודי ומרהיב ובו אוספים פרטיים של חפצים נוסטלגיים
מגוונים כגון :כלי עבודה של בעלי מקצוע שונים ,צעצועים,
כלי בית ומכשירים שונים.
בהמשך הסיור ,ביקרנו בקופינאס -מרכז התיעוד החדש
של צור משה ,שם קיבלנו הסברים על תהליך ההקמה
והתיעוד על ידי מדלן זקר ורחלה קרן.

קיץ 1909

תמונה משפחתית כנראה מגליציה
(מאלבום ענת צפתי)

1972

קבוצת המבוגרים ממושב עין ורד במכרה המלח בברשטסגאדן
בגרמניה לבושים בבגדי כורים מסורתיים .מלפנים :יריב
גדיש ,זיוה גדיש ,בתיה לנדאו ,יהודה לנדאו ,רותי מילשטיין,
גרד (גדי) בכר ,אריה בן צבי ,יעקב טייבר ,דורינה בן צבי,
עמוס סוכובולסקי ,מירה סוכובולסקי ,חוה רוטשילד ,מרדכי
רוטשילד ,מארח גרמני ,מארח גרמני ,קורי פרנקפורטר פראן,
דוד פרנקפורטר פראן ,מארח גרמני וקרל היינץ דרסל( .מאלבום
ענת צפתי)

ארז מילשטיין מסביר למתנדבים
לב השרון
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נוער וחינןך משלים

כ

מידי שנה ,התקיים במועצה האזורית לב השרון טורניר
לזכרו של ברק חגג ז"ל

המחלקה לשרותי רווחה וקהילה
מ.א .לב השרון

יד יצחק בן־צבי

פותחים אלבום

טורניר לזכרו של ברק חגג ז"ל

ברק נהרג לפני  11שנים בצומת קדימה צורן ,ומאז כל
שנה מקיימת המועצה ,המחלקה לנוער בשיתוף ועד מקומי
פורת ומשפחתו של ברק ז"ל טורניר כדורגל לזכרו..
השנה השתתפו בטורניר  10קבוצות מיישובי לב השרון.

מועצה אזורית לב השרון

במקביל לטורניר ,התקיימה תערוכה על ברק וזהירות
בדרכים ,וסדנא לימודית על זהירות בדרכים שהועברה על
ידי צוות ההדרכה של פורת.
במקום הראשון זכו צור משה ,מקום שני פורת ,ומקום
שלישי משמרת.
בסיום הטורניר התקיים משחק ידידות בין החברים של
ברק ז"ל לבין הקבוצה המנצחת..

עם מתנדבי 'לב השרון נגלית לעין'
אנו שמחים להזמינכם לערב פותחים אלבום עם ענת צפתי ,תושבת עין ורד,
שתשתף אותנו בסיפור משפחתה כפי שנגלה בתמונות שאספה ואיגדה במסגרת
'לב השרון נגלית לעין'
המפגש יתקיים ביום ראשון ,י"ז אב 2.8.15 ,בשעה 17:00
במרכז התיעוד בבניין המועצה האזורית לב השרון
הערב פתוח לקהל הרחב ואינו כרוך בתשלום ,אך מותנה בהרשמה מראש
לפרטים והרשמה :עדי לשם 09-7960267
megalim.lev.hasharon@gmail.com

אלבום צפתי ,עין־ורד

בואו לבקר אותנו באתר ישראל נגלית לעין

www.israelalbum.org.il
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תושבים למען תושבים – לומדים
לתמוך בשעת קושי ומשבר
ב

ימים אלה מתארגנת במועצה תכנית הכשרה חדשנית
לסיוע התנדבותי לתושבים המתמודדים עם מחלה
או אבדן .מדובר בהכשרה למתן סיוע רגשי ,נפשי ורוחני
כאמצעי לחיזוק הכוחות הפנימיים של האדם.
התמודדות עם מחלה מאיימת חיים ,זקנה או אבדן של
אדם קרוב ,מביאה אתה קשיים ואתגרים רבים .מטרת
התכנית לחזק את החוסן הקהילתי בשעת משבר באמצעות
מתנדבים מתוך הקהילה.
קורס הכשרת המתנדבים כולל  10מפגשים שבועיים ,החל
מה .18.10.15 -הקורס מיועד לתושבי המועצה בעלי ניסיון
חיים ובגרות נפשית ,רצון טוב ואהבת אדם ,במסגרתו
יעברו הכשרה וליווי מקצועי לפני ובמהלך התנדבותם.
בשעת חרום יסייעו המתנדבים כחלק מצוותי צח"י (צוות
חירום יישובי).
קורס הכשרת המתנדבים הינו בלווי ובעידוד המחלקה
לשירותי רווחה וקהילה של המועצה ומסובסד ע"י ועדי
היישובים.
התכנית פועלת בהצלחה במועצה האזורית משגב ,ועכשיו
תופעל גם אצלנו בלב השרון.

מימין לשמאל :ליטל זק ,אורה חריש ,סהר בודלמוט ,נאוה יורוקסל ,ליהיא נחשון ,ליאן עדן ובת שבע ויואב צברי.

"סיפורי קשר בין תושבים וותיקים לצעירים"
ת

וך כדי העבודה אפשר היה לראות את חשיבותו ומטרתו
של הפרויקט ,ביצירת קשר בין הוותיקים לצעירים
במושב ובין המשפחות הוותיקות לילדים ממשפחות
החדשות
לפני כשנה ,הגיעה תושבת גאולים ,אורה חריש ,לרכזת
עבודה קהילתית ,עדי לשם עם רעיון לתעד קולנועית עם
דור וותיקי המושב .הקמנו צוות הכולל שכלל את אורה
חריש – נציגת המושב ,עו"ד נאוה יורוקסל ממושב חרות
 במאית הפרויקט בהתנדבות ,ליטל זק – רכזת הנוערהיישובי ועדי לשם  -רכזת עבודה קהילתית  .התכנסנו
עם ועד המושב שנתן את ברכתו ותמיכתו לפרויקט
לאחר דיון בעניין ,החלטנו כי נפעיל את הרעיון כפרויקט
קהילתי ,ובכך נקבל ערך מוסף שהוא מעבר לתיעוד.
במסגרת חשיפתם לתחום הקולנוע של כיתות ה' ו ו'הוחלט
שהן אלו שיתנדבו לפרויקט
במהלך השנה נערכו ערבי חשיפה להורים ולחניכים ,מיזם
יצא לדרך.
החניכים עברו מספר סדנאות הכשרה בתחומי הסרטה,
הפקה וראיון תיעודי .בפעם הראשונה הגיעה כל הקבוצה
לראיון פיילוט אצל הגננת המיתולוגית של מושב גאולים
– הגב' יונה מדר .לאחר חוויה חיובית ומעשירה חולקו
החניכים ל  4קבוצות להמשך ראיונות שונים בבתי
המרואיינים.
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בראיונות סיפרו מספר תושבים את חוויותיהם מתקופת
הקמת הישוב מנקודת מבטם כילדים .בנוסף רואיינה
קבוצת קשישות שחלקם היה במועדון הקשישים וחלקם
בביתם .שרה נהרי וחדד תמר התראינו בביתן ,תמר אף
לימדה את הילדים בהכנת מסורתית של פיתות תימניות.
גם שרה וצורי מליחי השתתפו בראיונות ,והצליחו אף
ללמד את הילדים ריקודים סלוניים.
אצל יואב ובת שבע צברי נחשפנו לסיפורי ילדות עשירה
ותיעדנו גם את גינתו המפוארת והמושקעת של יואב ואת
עבודות היד המדהימות של בת שבע.
תוך כדי העבודה אפשר היה לראות את חשיבותו ומטרתו
של הפרויקט ,ביצירת קשר בין הוותיקים לצעירים במושב
ובין המשפחות הוותיקות לילדים במשפחות החדשות,
התחברות לייחודיות של המושב וסיפור הקמתו ויצירת
מזכרת לדורות הבאים .כל זאת בנוסף לפיתוח ארגז הכלים
של בני הנוער ושילובם בפרויקט התנדבותי מעצים.
הצוות מודה מקרב לב לליטל זק ,אשר סיימה תפקידה
ויוצאת לחו"ל ,על תרומתה האדירה להצלחת הפרויקט.
כמו כן הצוות מברך את נוי נחשון רכזת הנוער היישובי
החדשה שהינה תושבת גאולים ,על הצטרפותה לפרויקט.
במידה ותושבים נוספים מעוניינים לקחת חלק בפרויקט,
אם כמתועדים ואם כחלק מצוות הפרויקט ,ו/או ישנם
תושבים אשר מוכנים להשאיל ציוד קולנועי

לב השרון
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תרבות תורנית

פוליטיקה בעידן הפייסבוק

ב

קרית חינוך ותרבות דרור ,התקיימה לאחרונה הרצאה
מרתקת של העיתונאי עמית סגל בנושא "פוליטיקה
בעידן הפייסבוק אחרי בחירות "2015
עמית העביר את הלך הפוליטיקה היום ,בארץ ובעולם
לאור השינויים התרבותיים ולצד הקדימה והטכנולגיה.
בשנינות והומור לצד ידע נרחב וניתוח המציאות באור
חדש.
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מיוחדים בשרון

מדור תרבות תורנית הוקם לפני כחצי שנה .הרצאה זו היא
חלק מתכנית פעילות נרחבת.

לפרטים בנוגע לפעילויות נוספות,
שאלות וכו' ניתן לפנות למיכל חזן
רכזת מדור תרבות תורנית073-2521526-

לב השרון

25
25

שם הכתבה בהשראת שם הספר
"אושר ,לא מה שחשבתי"
מאת ענת קלו לברון – ממליצה
בחום רב למי שטרם קרא

"חופש,
ב

ואו נשחק משחק ,מה המילה הראשונה
שקופצת לכם לראש כשאתם שומעים את
המילה "חופש".
יפה ,עכשיו עיצמו את העיניים( ..אחרי שתסיימו
את הפיסקה כי אחרת לא תדעו מה ההמשך)...
כעת נסו לראות מה קורה לגוף שלכם ,לנוכח
המחשבה על המילה הזו שקפצה כאסוציאציה
לחופש? מה קורה לנשימה? יכול להיות שלקחתם
נשימה עמוקה ,אולי הפסקתם לנשום ,יכול להיות
שפתאום איבר כלשהו נרפה מהמתח שהיה צבור
בו עד כה ,אולי בכלל לא שמתם לב שהוא מכווץ
עד עתה ,יכול להיות שעלה רגש כלשהו ,שמחה,
עצבות ,געגוע ,יאוש.
בהגדרה המילונית משמעותה של המילה חופש
הינה  -חירות ,דרור ,שחרור ,גאולה ,חופשה,
פגרה ,שחרור מעבודה ,נופש .אז איך ייתכן
שבעבור הרבה מאיתנו האימהות ,החופש נראה
יותר כמו סוג של עבדות בלי קיצור על התנהגות
טובה ,בלי ארוחות מוכנות מוגשות על מגשים,
וגם אם יש ארוחות מוכנות ,הן במחיר מופקע
בדרך כלל ,כפול מספר הילדים ,שרק יהיו לי
בריאים.
בחודשים האחרונים הייתי בחופשת לידה,
ולגדולה שלי בת השנתיים ,הצטרפו שני בנדיטים
קטנים שמלמדים אותה מחדש את המושג "ביחד"
"בעדינות" "לא להרביץ" .אבל אומרים" ,ילדים
קטנים צרות קטנות ,ילדים גדולים צרות גדולות"
אז קודם כל אני מזמינה את מי שהמציא את
המשפט הזה ,אליי לסופשבוע .הכל כלול ...באמת.
אחר כך שידבר איתי על גודלן של צרות .אבל מה
שכן ,במהלך התקופה הזו ולפניה ,פגשתי הרבה
מאוד נשים ואימהות לילדים גדולים יותר ,וגם
שם ,בלי עין הרע לא חסר .יחד לומדים מחדש
את המושג "משעמם לי" "חם לי" "הרביץ לי"
"לקח לי" ועוד ועוד.
אז הנה בא החופש .ומה אנחנו עושות? הפקות!
קייטנות ,טיולים ,נסיעות ,בילויים .רק לא להיות
בבית .רק שלא יהיה להם לרגע אחד  -משעמם.
רגע ,מה כל כך רע ב "משעמם"? יבשות שלמות
בנו יצירות אומנות אדירות מתוך שיעמום.
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לא מה שחשבתי"
ועדיף לדחוס אותו במלא מלא מלא – עשייה.
האם בכל פעם שאני שומעת את המושג
"שעמום" זה בהכרח אומר ,שעליי לחבוש על
עצמי ,בעל כורחי ,את הכובע של ליצן החצר
ולהפיג את השיעמום הנורא?
לחלקנו אולי ,כבר עלו רצף מחשבות
המאששות את הטענה ,ששעמום זה משהו
שכדאי להמנע ממנו" :שעמום גורם לאלימות",
"שעמום גורם לאכילת יתר"" ,שעמום זה
בזבוז זמן"" ,שעמום גורר אחריו כעס ,תסכול,
מריבות" ...למה צריך את כל הדבר הזה ,עדיף
להמנע מראש ולעשות הפקות.
השאלה היא מה קורה בזמן ה"הפקות" האלו,
שאנחנו מוציאים עליהם כל כך הרבה כסף?
האם בכך נטרלנו מראש ומבעוד מועד ,כל
אפשרות להיווצרות של שעמום ,כעס ,תסכול,
מריבות ועוד?! מה קורה לנו כאשר תוך כדי
הטיול ,ההצגה או הלונפארק – עולים הרגשות
הללו שוב? מה אז? גם הוצאנו (המון) כסף
וגם צפו ועלו להן ,כל אותם רגשות ,שאנו
מנסים כל הזמן כל כך להמנע מהן.
השאלה שמעניין לשאול ,היא מה המטרה
שלנו :האם להעביר את החופשה ו"שיגמר
כבר ,? "...או אולי לנצל את ההזדמנות
הזו ,לזמן איכות נדיר ומשותף עם הילדים
והמשפחה שלנו .הזמן הזה ,שככל הנראה לא
יחזור על עצמו ,בדיוק כפי שהוא נוכח כרגע
הזה.
למה אנחנו (או ילדינו )...צריכים כל כך הרבה
כדי להתרגש? למה אנו זקוקים להפקות או
לשינוי התפאורה ,כדי פשוט להיות ביחד?!
האם לא די בפעילות בייתית פשוטה ומקרבת
כדי ליהנות יחד?! לסדר אלבום תמונות
ישן ביחד ולשים כתוביות מהטיול האחרון,
לאסוף בגדים או משחקים לתרומה ולהביא
אותם ליעדם ,לבשל ארוחה רק ממה שיש
בבית ,עם תפריט של מסעדה לפני שאבא
בא ,לכתוב מילים חדשות ללחן של שיר ידוע
– אודות המשפחה ,להכין ארטיקים ביתיים
מפירות ועוד ועוד.

להיות בנוכחות מלאה עם הילדים שלי,
ולהנות מרגעי הקסם הקטנים והנדירים איתם,
יכול להיות בלונפארקים או בפסטיבלים ,אבל
יכול גם לא .הקסם הזה קורה גם כשאנחנו
יושבים יחד איתם במרפסת ומפריחים בועות
סבון בגיגית של הכביסה .החוויה של ה"יחד"
אינה תלויה בהכרח בנסיבות החיצוניות ,או
בתפאורה ,החוויה טמונה בהוויה .במי אני
כשאני איתם .עד כמה אני באמת יושבת שם,
בלי לנסות "לתקתק" שום דבר .עד כמה גופי
וגם מחשבותיי ,נוכחים איתם ברגע הזה.
אז ,אולי לרגע ,אוכל גם אני להיטען ,אז ,אולי
לרגע ,אוכל גם אני לנוח ,אז ,אולי לרגע ,אוכל
גם אני אפילו ליהנות בחופש הגדול .אם רק
אסכים לרגע להשתעמם .אם אנסה לרגעים,
לא להיבהל מהמושג הזה ,אלא פשוט להיות
איתו  ,לא לעשות כלום ולראות מה עולה?!
אותי אישית ,אף פעם לא אימנו ב"פשוט
להיות" בלי לעשות כלום ,אבל אולי זו בלבד,
יכולה להיות מתנה שאעביר אני לילדיי
הלאה.
זמן האיכות מהסוג הזה ביחד ,יכול אולי למלא
את ההגדרה הראשונית ,לחופש שחיפשנו
מההתחלה:
חירות – לבחור בכל יום ובכל רגע ,מה נכון
לי לעשות עכשיו
דרור – מלוחות זמנים צפופים ותזכורות
בקלנדר
שחרור  -מקונספטים של חשיבה על מה זה
"כייף" "מעניין" "מיוחד" "שווה" ולהסכים רק
להיות
חופשה – מהמרדף אחר הרצון להיות "אם
השנה" ומפיקת העל של המשפחה.
והכי חשוב:
שחרור מעבודה – אצל מרק צוקרברג שממתין
במרתפי הפייסבוק לתמונות סלפי מה'סחנה'
ואז אולי ה"חופש הגדול" הזה ,שכולנו כל כך
רוצים להיות כבר אחריו ,יכול אפילו להיות
מקום נעים להיות בו.
לב השרון
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קול ששון וכול ממון.....
עונת החתונות הגיעה

ת

קופת הקיץ היא תקופה מעיקה על התקציב המשפחתי.
גל של הזמנות לחתונות ואירועים ,התחייבויות
חברתיות שונות ,איש מאיתנו אינו רוצה להיחשב קמצן.
חשיבה על אירועים עתידיים שלנו גורמת לנו להגיע כמעט
לכל אירוע ולתת כמתנה סכום דומה למה שקבלנו אנחנו
באירועים שלנו בעבר או שנקבל בעתיד .אנו עושים זאת ,גם
אם לצורך כך אנו חורגים מהתקציב שלנו.

כיצד אם כן אנחנו מקבלים החלטה?

 60%מהאנשים יחליטו על סכום הצ'ק בהתאם למה
שקבלו בעבר מבעל האירוע 25% ,מהאנשים יתאימו את
הסכום לפי יוקרת האירוע וכ 15%-יתנו לפי מה שמאפשר

"אף אחד מאיתנו אינו רוצה
להיחשב קמצן .אבל בכל זאת
...מה עלינו לעשות כשכל כך
הרבה אירועים בפתח ? כמה
קיבלנו ? כמה לתת ? חושבים
על אירועים עתידיים שלנו
 ,מגיעים כמעט לכל אירוע
עם מתנה בסכום דומה למה
שקבלנו אנחנו באירועים שלנו
בעבר או שנקבל בעתיד ומה
עם התקציב"?.....
התקציב שלהם.
תחושת ה"לא נעים" גורמת למי שאינו מנהל תקציב מבוקר
להעמיק את המינוס שלו ולסכן את בטחונו הכלכלי ,ומי
שמנהל תקציב מאוזן חוסך מעצמו לטובת אחרים שאולי
לא יפגוש שוב במשך שנים ארוכות.

טעויות כלכליות יקרות בתכנון חתונה

טעויות כלכליות בתכנון החתונה יכולות לעלות הרבה
מאד כסף .רבים מתייחסים לעלות המנה כמחיר לאורח
ושוכחים כי המחיר אמור לגלם גם את כל שאר הדברים
הקשורים לחתונה כמו :עיצוב ,צילום ,שירותי בר ועד
לנעלי הכלה .המחיר הכולל עבור אורח ,גדול ב כ20%-
ממחיר המנה ,ולכן ,צריך להתייחס אליו אם רוצים לבחון
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האם הצ'ק הממוצע יכסה את האירוע.

ומה עם ההורים של החתן וכלה?

גם ההורים של החתן והכלה נכווים ממעגל החתונות .רוב
ההורים אינם יוצרים חסכון ייעודי לחתונה של ילדיהם,
ונאלצים להשתמש בהלוואות כדי לממן אותה ,בעוד
שהצ'קים מיועדים לזוג הצעיר.
לאחר החתונה הזוג הצעיר מתחיל לחשוב על קניית
דירה ומצפים מההורים לעזור להם כלכלית .לשם כך הם
לוקחים הלוואה נוספת ומעמיקים עוד יותר את חובותיהם.
האורחים שלהם מתחילים להזמין אותם לאירועים ,בכדי
להחזיר את הצ'קים ששלמו .ההורים נאלצים להוציא
מכיסם את הכספים הללו ובכך מעמיקים עוד יותר את
הבעיה הכלכלית אליה נקלעו.

אז איך מתמודדים עם עונת החתונות
בתבונה?

איך שוברים את הכוס מבלי לשבור את המעגל הכלכלי
שמסבך את הזוג הצעיר ,ההורים שלהם והאורחים גם יחד?
• הכינו תקציב מסודר לחתונה ובו תחליטו כמה משקיעים
על כל סעיף.
• נסו לבחור תאריך ,יום וחודש
פחות יקרים.
• הקטינו את כמות האורחים כדי
להבטיח שהצ'קים שיינתנו יכסו
את המנות ויותר ,וכך תהיו מחויבים
להגיע לאירועים רק של אורחים
שבאמת הייתם רוצים להשתתף
באירוע שלהם.
• דאגו להקטין גם את העלויות
הנלוות ואת הפער שבין מחיר המנה
לבין מחיר החתונה לאורח .בחתונה גדולה יש הוצאות
נלוות גדולות יותר.
• דאגו לאישורי הגעה לאורחים בכדי להקטין את הסיכון
שתשלמו על מנות שאין להם דורש.
חשוב לזכור שהחתונה היא רק כמה שעות בחיי זוגיות
ארוכים ומאושרים ,ולכן כדאי לתכנן אותה נכון כך
שתקטין את העלויות אותן אתם והוריכם תדרשו לשלם
בהווה ובעתיד.
הכסף שתחסכו יוכל לשמש אתכם ליצירת הון עצמי
לדירה בעתיד וליצירת בסיס כלכלי איתן לזוגיות שלכם.

ארטיק חלב-עוגיות ביתי
"מן" מגישה מתכון מרענן לקיץ:
ימי הקיץ החמים הם הזדמנות נהדרת לבילוי עם הילדים ,בבריכה ,בים ובטיולים משפחתיים .חברת "מן" מגישה מתכון לארטיקים
ביתיים בטעם ממכר של חלב ובשילוב עוגיות  100%חיטה מלאה של "מן" עם סיבים תזונתיים וללא מוצרים משמריםארטיק מן
חיטה מלאה אריזה  .מתכון קל להכנה ,בשילוב חלב ועוגיות הידוע כאהוב על ילדים ומבוגרים .ניתן להכין בתבנית ייעודית להכנת
ארטיקים (במתכון זה השתמשנו בתבנית טאפרוור איכותית) ,בציפוי שוקולד וקראנץ' עוגיות .מהכמות שבמתכון ניתן להכין עד
 10קרטיבים בגודל בינוני .קיץ בריא ונעים!

מצרכים (ל 10-יחידות)
לקראנץ' עוגיות
 1/2שקית עוגיות חיטה מלאה "מן" בטעם ביתי ( 300גר')
 3כפות סוכר חום
 1/2כפית מלח
 150גרם חמאה מומסת
לחלב עוגיות
 4כוסות חלב
 1/2מיכל שמנת מתוקה
 5כפות סילאן

לציפוי

 1/2שקית עוגיות חיטה מלאה "מן" בטעם ביתי גרוסה לפירורים גדולים
 1גרם שוקולד חלב/שוקולד מריר
 1כף שמן קנולה

אופן ההכנה:
הרכבת הארטיק :בתחתית כל כלי מניחים מעט
מתערובת העוגיות שהושרו בחלב ומכסים בתערובת
החלב והשמנת .מכניסים להקפאה.
לפני הגשה מכינים את הציפוי :ממיסים שוקולד
במיקרוגל ומערבבים היטב עם השמן .מצפים כל
תחתית קרטיב בשוקולד ומצפים בעוגיות שפוררתם
מראש.

הכנת החלב :כשהתערובת קרה ,מעבירים לקערה
גדולה יחד עם החלב .משרים כחצי שעה .לאחר
ההשריה ,מעבירים דרך מסננת דקה .סוחטים היטב את
העוגיות עד לקבלת חלב בגוון חום מוזהב .את תערובת
העוגיות הנוזלית שומרים בצד .טורפים את החלב יחד
עם השמנת המתוקה והדבש עד לקבלת מרקם אחיד.

הכנת הקראנץ' :מרסקים את
העוגיות לתוך קערה בינונית ,מוסיפים
את הסוכר ,המלח והחמאה המומסת
ומערבבים היטב .מעבירים את
התערובת לתבנית ואופים בתנור
כ 20-דקות ועד להזהבה.

לאירועים שאליהם אתם מוזמנים ,נסו לנהל תקציב מסודר
שיתריע בפניכם על המקום שבו ה"לא נעים" הופך לסכנה
תקציבית.
לב השרון
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סלט בורגול ועדשים – של רשת קפה גרג

מרכיבים

 100גרם בורגול גס
 100גרם עדשים שחורים
 100ג"ר בטטה בקוביות של  1ס"מ
 2עגבניות קצוצות
 2מלפפונים קצוצים
 2/1בצל
 3כפות סילאן

חצי לימון
 3כפות שמן זית
 3כפות פקאן מסוכר
 2כפות חמוציות
 200ג"ר פטה מעודנת
מעט מלח
מעט פלפל

מרכיבים:

אופן הכנה:

 180גרם לבבות חסה ערבית (פרוס ברוחב של  5-4ס"מ)
 50גרם בצל סגול פרוס דק
 20גרם קרוטונים
 80גרם רוטב קיסר
 180גרם חזה עוף נקי

יש להניח בקערה את כל המרכיבים יחד ולערבב היטב ,ולשים
בצלחת .במקביל יש לצלות את חזה העוף ,לאחר הצלייה יש
לחתוך אותו לקוביות של  3ס"מ ולהניח מעל הסלט.

מרכיבים של רוטב סלט קיסר

אופן ההכנה של הרוטב:

 50גרם מיונז
 150גרם חרדל דיז'ון גרגרים
 50גרם אנשובי
 50גרם חומץ
 10גרם שום טרי
 5גרם מלח
 5גרם סוכר
 100סמ"ק שמן זית
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אופן הכנה:

יש לבשל את העדשים כ 22 -דקות במים רותחים,
לסנן במסננת ולשטוף עד שהעדשים בטמפרטורת
החדר .את קוביות הבטטה נאפה בתנור עד להשחמתן
מעט ואת הבורגול נשרה עם כ 100 -מ"ל מים רותחים
במשך כחצי שעה.
לאחר מכן ,יש לערבב את כל המוצרים יחד מלבד
הגבינה והפקאן  .את הגבינה נגרד בפומפייה גסה
ולמעלה נקשט עם פקאן מסוכר.

לב השרון

יש להכניס לתוך מג'ימיקס מחצית מכמות המיונז וכל שאר
המרכיבים למעט שמן הזית .להכניס את המרכיבים לתוך
המג'ימיקס למשך דקה ,ולהוסיף את יתר המיונז ושמן הזית.

לב השרון
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מקלחון

ארון אמבט

 2דלתות זכוכית
 6מ"מ

+מראה +כיור

צבע אפוקסי
רוחב  80ס"מ
מחיר₪ 1400 :
קיים גם ב 100-ס"מ
וב 120-ס"מ
מיוצר בישראל

אינטרפוץ 3

שקוף/פסים/גרניט
₪ 500 - 80/80
₪ 550 - 90/90

אינטרפוץ 4

גרניט פורצלן

טרוונטין בז'

ספי חלון

מחירים
מיוחדים
על מוצרי

מוט קומפלט

ברז מטבח

מיכל סמוי

מערכת פינוק למקלחת

