גיליון יוני-יולי

2015

טקס חנוכת בריכת חורף
לב השרון
סרוק והורד את אפליקציית לב השרון

חדשות

חדשות

ביקור ראש היחידה להתיישבות במועצה
ר

אש המועצה האזורית לב השרון,
עמיר ריטוב ,הזמין את עמיקם
סבירסקי ראש האגף בטחוני חברתי
במשרד הביטחון לביקור וסיור ביישובי
המועצה .בדברי ברכתו ציין ראש
המועצה את הקשרים הטובים עם כל
זרועות הביטחון בכלל ואת הקשרים
הידידותיים וארוכי השנים עם אנשי
משרד הביטחון בפרט.
מטרת הביקור הייתה להביא לידיעת
משרד הביטחון מידע לגבי מצב
הביטחון ביישובי המועצה ,ובקשה
לחזק את הביטחון ותחושת הביטחון
בקרב התושבים ,על ידי תוספת
ושיפור אמצעים להגנה על התושבים
ומרכיבי ביטחון בישובים

נלוו אל עמיקם סבירסקי ,אנשי
משרדו ,נציגי מג"ב ,נציג משרד
הפנים ונציג מפיקוד העורף ,נציג
מרכז המועצות האזוריות דובי דקל.
מהמועצה השתתפו בסיור ראש
המועצה עמיר ריטוב ,קב"ט המועצה
ירון בלנרו פלג ,יו"ר ועדת בטחון אלי

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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אטון ונציגים נוספים.
בקשות המועצה היו להעתקת בסיס
המתנדבים במושב חרות ותוספות
למרכיבי בטחון ביישובי קו התפר.
לאחר סיור בכל האתרים הקשורים
לבקשות התקיימה ישיבה ובה סיכם
ראש המועצה את הבקשות.
עמיקם סבירסקי בדברי תשובתו
הוכיח ,כי לא רק שהבין את צרכי
הביטחון של המועצה ,אלא גם
נענה למרבית הבקשות אשר ישפרו
את הביטחון ותחושת הביטחון של
התושבים ,במידה רבה.
עמיר ריטוב ראש המועצה הודה על
הביקור ועל הנכונות לסייע לטובת
בטחון תושבי המועצה.

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”

כ

כנס רבנים במעמד הרב הראשי
לישראל הרב דוד לאו שליט"א
במועצה האזורית לב השרון.

נס רבנים ארצי במעמד הרב הראשי לישראל הרב דוד
לאו שליט"א התקיים בכפר הגמלאים פרוטיאה בכפר,
אשר במועצה האזורית לב השרון .את הכנס יזמו ארגון רבני
ישראל יחד עם רבה של המועצה האזורית לב השרון הרב
אשר זמל שליט"א.

לאולם הכנסים בפרוטיאה בכפר ,אשר נידבו את המקום
לכינוס הגיעו רבנים מכל הארץ .הרב אשר זמל ,רבה של
המועצה האזורית לב השרון הנחה את הכנס ויחד עם ראש
המועצה האזורית לב השרון עמיר ריטוב וסגנו יצחק יצחק
ויו"ר ארגון רבני ההתיישבות הרב יוסף שלוש קיבלו את
פניו של הרב לאו בחלה ומלח .הרב לאו  ,הרב הראשי
לישראל ריתק את הציבור בהרצאה הלכתית ובסיום דבריו
ברך את הרב זמל על עשייתו הרבה ועל הסיוע שמגיש
לרבנים בכלל ולרבנות הראשית בפרט .הרב זמל הודה
לרב הראשי על טרחתו והזמינו לכתוב אות בספר התורה.
עמיר ריטוב ראש המועצה ברך את באי הכנס ואמר כי הוא
מתרגש מהמעמד החגיגי .הוא הודה לרב זמל על הפקת
האירוע ועל עבודתו המסורה בלב השרון לאורך השנים.
עמיר שיתף את הנוכחים בסיפור על משפחתו שהיא
משפחת רבנים וזכה לתשואות .עוד ברך עמיר את הרב
זמל ואמר ":יש לי את הכבוד שהרב זמל מלווה אותי כל
כך הרבה שנים ופועל ללא לאות ובהתנדבות למען תושבי
המועצה וזוכה להערצה
סגן ראש המועצה יצחק יצחק אשר מוביל את נושא הדת
במועצה ברך אף הוא את הנוכחים ואמר ":זכיתם ליטול על
עצמכם את התפקיד הקשה והמסובך של רבני הקהילה"

כיבד את האירוע ראש המועצה המקומית תל מונד מר רוני
גולן ששיבח את המעמד.
רבנים נוספים ברכו ודרשו בכנס המכובד .בסופו העניקו
ראש המועצה וסגנו שי לרב זמל על תרומתו הברוכה רבת
השנים לקהילת לב השרון.
לב השרון
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בטחון

חדשות

טקס חנוכת
בריכת החורף לב השרון

ב

סמוך לכביש המחבר בין עין שריד לבין עין ורד הייתה
מחפורת ישנה שנוצרה כתוצאה מגנבת קרקע מתמשכת.
גזל הקרקע הופסק זה לא כבר ,אך השטח הוזנח ,פסולת
בניין הושלכה בו ,ומינים פולשים השתלטו עליו .למרות כל
הקשיים ,בשטח שרדה צמחייה ייחודית לשרון ,שרקרקים
מקננים על המצוק התלול ומאורות של תנים ושועלים
נחבאות מבין העשבים הגבוהים.
היחידה לאיכות הסביבה במועצה האזורית לב השרון
החליטה לשלב את השטח במסדרון אקולוגי של פרויקט
"חקלאות תומכת סביבה" ובפרויקט שבילי האופניים
"דרך הלב" .לצורך העניין קיבלה המועצה מימון מהקרן
לשטחים פתוחים לפיתוח האזור למטיילים וחפירת בריכת

ב

אימון יחידת החילוץ
של המועצה האזורית לב השרון

יום רביעי ה  20/05/15-התקיים אימון של יחידת
החילוץ והצלה של המועצה האזורית לב השרון.
האימון התקיים בשטח האימונים של פיקוד העורף
בנעורים .זו השנה השנייה בה פועלת יחידת החילוץ.
היחידה ,בנויה מתושבי המועצה המתנדבים בחירום.
מרבית החילוצים של לכודים תחת הריסות מתרחשים
בעשרים וארבע השעות הראשונות לאחר אסון (יממת
הזהב) ומכאן החשיבות של בניית צוות מקומי .למפקד
היחידה מונה נתן סלומון תושב ,שער אפרים .קב"ט
המועצה ירון בלנרו פלג ,הודה למתנדבים ומקווה שעד
סוף שנת  2015תסתיים גם הצטיידות היחידה.

ירון בלנרו פלג  -מנהל מח' בטחון
מ.א לב השרון

חורף לשמירה על משאבי הטבע של כולנו .את הפרויקט
תכנן אדר' נוף ואקולוג ליאב שלם והוא אושר במליאת
המועצה.
חנוכת האתר התקיימה בטקס חגיגי בו נכחו שותפים רבים
ממשרדים שונים ,קהל רב הגיע והאירוע היה מרהיב .בין
הנואמים היו :פרופ' אביטל גזית ,יואב שגיא יו"ר מכון
דש"א ,מנחם זלוצקי ממשרד הגנת הסביבה ,ליאב שלם
אדריכל המיזם ועוד .את הטקס הנחה ראש המועצה,
עמיר ריטוב .במתחם נפרסו עמדות בהן היו דגימות חיות
של מגוון בעלי החיים בבריכת החורף .הפארק מונגש
כיום לציבור ויוקמו בו בעתיד מתקנים חינוכיים נוספים.
הציבור הרחב מוזמן לבוא ולהתרשם ,להנות משבילים
מסודרים וממגוון צומח מרהיב.

הועתקו צופרים בישובים
עין שריד ותנובות
ב

מסגרת ההכנות לחירום ,ועל פי בקשת התושבים,
הועתקו בשבועיים האחרונים  2צופרים בישובים עין
שריד ותנובות .העתקת הצופרים נעשתה ע"י פיקוד העורף
במימון המועצה זאת כדי לתת מענה טוב יותר לתושבים
בעת צפירה
4

לב השרון

לב השרון

5

המחלקה לאיכות החיים והסביבה

היחידה לאיכות הסביבה

לידיעת ציבור מפעילי קייטנות פרטיות

רישוי קייטנות פרטיות לקיץ תשע"ה 2015
 .1תושב /אזרח המבקש להפעיל קייטנה פרטית בביתו בתחום השיפוט של המועצה האזורית לב השרון ,חייב
להגיש בקשה לרישיון עסק עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח ,1968-צו רישוי עסקים התשע"ג 2013-ותקנות רישוי
עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ן ,1970-וכן בהתאם לחוק הפיקוח על קייטנות תש"ן.1990-
 .2רישיון העסק נועד להסדיר ולהבטיח תנאי תברואה נאותים וסידורי אבטחה ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות.
 .3תנאי לפתיחת תיק רישוי עסקים לקייטנה:
א .תכנית של הבית בו תתקיים הקייטנה ,כולל תכנית סניטרית
ותרשים סביבה ועליו יסומן המיקום המדויק של כל הפעילות ב 3 -עותקים.
ב .מפרט של מהות הקייטנה ותוכנית לכל משך קיום הקייטנה בצרוף תכנית הארוחות אשר תוגשנה
(יש למלא את שאלון של משרד הבריאות) – ניתן להוריד מאתר משרד הבריאות.
ג .מילוי בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה.
ד .צילום ת.ז .של מנהל הקייטנה.
אישורים נוספים שתדרשו להגיש בהמשך:
א .משרד החינוך – אישור על השתתפות בהשתלמות.
ב .אישור כיבוי אש
ג .אישור הועדה לתכנון ולבניה
ד .אישור משרד הבריאות
לפרטים ניתן לפנות לצילה הדס ,מנהלת רישוי עסקים במועצת לב השרון במיילzila@lev-hasharon.com :

החוק להסדרת הטיפול באריזות
התשע"א 2011 -
הודעה לבעלי העסקים:
חוק האריזות נכנס לתוקף ומטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים,
חובה למחזר את האריזות בשעורים הקבועים בחוק.
בית עסק אשר במהלך עבודתו מצטברת בעסק פסולת אריזות ,עפ"י סעיף 26
לחוק האריזות ,חייב בעל העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק.
הנכם מתבקשים להתקשר עם חברות קבלניות אשר מפנות את פסולת האריזות של העסק שלך על
מנת שהעסק יעמוד בתנאי החוק.
באתר האינטרנט תוכלו למצוא את הרשימה המורחבת של קבלני איסוף הפסולת ,לנוחיותכם מצ"ב
רשימה של מספר קבלני איסוף מורשים:
אמניר תעשיות מחזור בע"מ
נגב אקולוגיה אגש"ח בע"מ
ק.מ.מ .מפעלי מחזור בע"מ
ג.א.ן תברואה בע"מ
י.ר.א.ב שירותי נוי בע"מ
טל אל איסוף ומיחזור בע"מ
ש.ח.ף שדרוג חומרים בע"מ
6

לב השרון

1-700-707-715
08-9911556
03-9566677
03-9335593
09-9520022
09-8989723
04-6402160

לפרטים נוספים:
מועצה אזורית לב-השרון
צילה הדס – מנהלת רישוי עסקים

zila@lev-hasharon.com
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חינוך בבית הספר בין ההדרים

חינוך בבית הספר בין ההדרים

מיליון וחצי פרפרים לזכרם
ב

שוק תן ותרום
למען "כנפים של קרמבו"

בית הספר "בין ההדרים" התקיים
ביום שישי  15/4/17שוק תן ותרום
למען תנועת 'כנפיים של קרמבו'.

ב

מהלך התקופה שלפני ציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בחרו בבית ספר בין ההדרים להתחבר לפרויקט מיוחד
של זיכרון" :מיליון וחצי פרפרים לזכרם של מיליון וחצי
ילדים שנספו בשואה" מיד עם שובם מחופשת הפסח החלו
כל תלמידי בית הספר ליצור בשיעורי מדעים ואמנות פרפרים
לזכר הילדים שאיבדו את ילדותם בשואה.
התלמידים מכיתות א-ה קראו את שירו העצוב של פאבל
פרידמן "הפרפר" וציירו ועיטרו פרפרים יפיפיים.
במהלך השבוע הפרפרים הוצבו בתערוכה בכניסה לבית
הספר וכמובן גם בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
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מעורבותם של התלמידים בפרויקט הפרפרים שהתקיים
במוזיאונים שונים להנצחת השואה בארץ ובעולם היוותה
למידה משמעותית.
את הפרויקט לזכרם של אותם ילדים יזמה הגברת סו קלאו
מפורטה ריקו מפעל הנצחה שבמסגרתו ילדים יוצרים
פרפרים ,בהשראת השיר "הפרפר"שכתב פאוול פרידמן.
מטרת הפרויקט היא לאסוף מיליון וחצי פרפרים על מנת
לזכור ולא לשכוח את אותם ילדים שחייהם נגדעו באיבם.
השיר "הפרפר" כתב פאוול פרידמן בשנת  1942כשהיה בן
 ,21בגטו טרזינשטט .פאוול נולד בשנת  ,1921בעיר פראג
שבצ'כיה ,לאב יהודי ולאם נוצרייה .הוא נרצח במחנה
ההשמדה אושוויץ בשנת 1944

חברי הנהגת התלמידים של בין
ההדרים ,שבחרו השנה להתמקד
בין היתר בפעילות התנדבות ונתינה
לקהילה בירכו את חבריהם עם תום
הפעילות
התלמידים של בית הספר דאגו לאסוף
מכירה ועוגות לקפיטריה
פרטי
שבזכותם נתרמו בסוף האירוע מעל
 ,₪7000כסף שיעזור להקים סניף
"כנפים של קרמבו" במועצת לב
השרון
"תודה לכל מי שטרח ,חיפש ,ארז
והביא פריטים שונים לשוק ותודה
לכל הילדים שקנו בדוכנים השונים,

ואפילו בחרו לתרום גם בלי לקנות.
ברצוננו לציין את ההתנהגות הטובה
והמכובדת של כולכם בזמן הפעילות.

בזכות כולנו נאסף סכום כסף רב
אשר יגרום אושר ושמחה לילדים
ובני הנוער הפעילים ב"כנפיים של
קרמבו".
"כנפיים של קרמבו" ,תנועת הנוער,
לילדים עם צרכים מיוחדים ,הראשונה
והיחידה מסוגה בעולם .התנועה
מפעילה כ  40סניפים ברחבי הארץ
ועוד מספר רב של סניפים בתהליך
הקמה ,בשנת הפעילות תשע"ה
פעילים בתנועה מעל  1,200חניכים
בגילאי  21-7עם צרכים מיוחדים
מורכבים ,ולמעלה מ  2500 -חונכים,
בני נוער בגילאי  18-14מהחינוך
הכללי .סה"כ פעילים בתנועה קרוב
ל  4,000ילדים ובני נוער.
יחד אנו בוראים עולם מופלא של
חברות ,הנאה ועשייה למען הקהילה.
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חינוך-בקריית החינוך דרור

חינוך בבית הספר אור השרון

ירושלים של אור השרון
ת

למידי כיתה א' בבית-החינוך מוסיקלי ,ממ"ד אזורי "אור-
השרון" תנובות ,חגגו את טקס קבלת הסידור באירוע מיוחד
ומרגש בירושלים.
החגיגה היתה כפולה ,שכן בנוסף לכך ,ציינו תלמידי כיתה א'
את סיום תהליך רכישת הקריאה ובמעמד מיוחד ומרגש זה
קבלו את הסידור ,אשר יוכלו להתפלל מתוכו ביראה ובכוונה.
כיאה למעמד מרומם זה ,לבשו הילדים בגדים חגיגיים וכך
קיבלו ה"חתנים והכלות" את ההורים והאורחים ,שהגיעו
להשתתף בטקס המרגש והמלא קדושה אשר גרם להתרוממות
נפש לילדים ולאורחים.
את החגיגה כיבדו בנוכחותם ,ראש המועצה האזורית מר עמיר
ריטוב ,סגן ראש המועצה מר יצחק שעתל וחבר המועצה מר
רוני שרפי.המכובדים בירכו את התלמידים והודו למחנכת
הכיתה הגב' רותי הרוש ,ולצוות שעמל להצלחת הטקס ,וציינו
את חשיבות החינוך והערכים אותם זוכים הילדים לקבל כל יום
בבית החינוך "אור השרון".
שיאו של האירוע היה טקס חלוקת הסידורים וההפתעות
שקיבלו התלמידים מצוות בית-החינוך ומוועד הכיתה בכותל
המערבי ,ואף זכו לתקיעת שופר ולברכה מרגשת במיוחד
מתחת לטלית.
הילדים החזיקו בגאווה את סידור התפילה והתפללו מול
הכותל.
הירתמותם של ההורים להצלחת יום מיוחד זה הייתה מדהימה.
ציון לשבח של ועד הורי כיתה א' ועוזריו ,אשר ארגנו את
האירוע בטוב טעם ובאופן מופתי .מנהלת בית החינוך הגב'
יעל יקיר וצוות החינוך זכו לשבחים רבים.
מי ייתן ותתקבל תפילתם של תינוקות של בית רבן ויעשו נחת
רוח לבוראנו.

אקדמיה-בית ספר

קריית חינוך ניסויית "דרור" במועצה האזורית לב השרון מכשירה את דור העתיד של המורים.
הייחוד :מעניקה רצף ליווי ופיתוח מקצועי לבניית קריירת ההוראה החל משלב לימודי התואר
ועד פרישה.
ביה"ס מכשיר מידי שנה כ 100 -סטודנטים להוראה  40%-מהם נשארים כמורים בדרור
בכירי משרד החינוך ביקרו בביה"ס בניהולה של אריאלה בן-ארי ללמוד ולהתרשם מהמודל
המוצלח
אייל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ומנהלי האגפים שלו ,ד"ר בני פישר מנהל המינהל
לחינוך התיישבותי  ,אורלי אביבי מפקחת פיתוח מקצועי וחברי ההנהלה ,ביקרו בשבוע שעבר (ד')14.4.2015 ,
ב"דרור" והתרשמו ממערך הפיתוח המקצועי ההוליסטי שבית הספר מעניק לכל כוחות ההוראה על הרצף –
תכנית "אקדמיה כתה" לסטודנטים ,תכנית "החממה" למורים חדשים העושים את צעדיהם הראשונים במערכת
החינוך ,ותכניות פיתוח מקצועי לסגל ההוראה הקבוע שמאפשרים לכל מורה התפתחות אישית ותכנון קריירה.
• "אקדמיה כתה" הינה תכנית חדשה של משרד החינוך לשינוי הכשרת המורים והרחבת סגלי ההוראה בתי
הספר .במסגרת התכנית ,סטודנטים להוראה ישתלבו בבתי הספר ויחברו למורים ותיקים להוראה משותפת,
חווייתית ומאתגרת בכתה .פיילוט לתכנית יחל רק בשנה הבאה ,אבל קריית חינוך ניסויית "דרור" נמצאת צעד
אחד לפני כולם .בשיתוף פעולה יוצא דופן בהיקפו עם מכללות "בית ברל" ו"וינגייט" ,בית ספר "דרור" קולט
מידי שנה כ 100-סטודנטים להוראה אשר משתלבים בפעילות הפדגוגית והחברתית בבית הספר ,כגון :צפייה
בכיתה ,הוראה פרטנית ,הוראה משותפת לצד המורה הוותיק ,טיולים ,ישיבות צוות ,הכנת טקסים ,ועוד .לכל
סטודנט יש מורה מאמן ,ויחד הם לומדים ומתפתחים בתהליכים משותפים.
"החיבור הזה תורם לכל הצדדים" אומרת אריאלה בן ארי מנהלת בית הספר" .מחד ,הסטודנטים רוכשים ידע
מניסיונם של המורים הוותיקים ומאידך ,הם מעשירים את הלמידה בחשיבה אקדמית רעננה ועדכנית ומהווים
תוספת כוח אדם איכותי ומשמעותי עבור בית הספר והתלמידים".
אייל נחום ,סטודנט להוראת המדעים ,אשר עשה הסבה להוראה לאחר שמילא תפקיד בכיר במגזר הציבורי
בשני העשורים האחרונים אומר" :המורים בבית הספר הם מנטורים של הסטודנטים ,הפרקטיקה בכתה
משלימה את התאוריה וכך אנו מגיעים מוכנים ומנוסים יותר לעבודת ההוראה בתום הלימודים במכללה"
• תכנית "החממה" לליווי וצמיחה של מורים חדשים בשנתיים הראשונות שלהם במערכת החינוך .לכל
מורה חדש מוצמד מורה-חונך ותיק .החממה מהווה פורום משותף ללמידה מקצועית משותפת ומקום בטוח
לחלוק קשיים והתלבטויות ולקבל עצות להתמודדות .בין הנושאים הנלמדים :חינוך ערכי ,הצבת גבולות ,שיח
עם הורים ועוד .החממה מחזקת את תחושת ההשתייכות של המורה החדש לבית הספר .את החממה מלווה
מנחה אקדמית מ"בית ברל".
• תכניות פיתוח מקצועי של סגל המורים הקבוע (משנה שלישית בהוראה ועד פרישה) .המורים
הם אלו שלומדים ומלמדים את עמיתיהם .לימודים אלה מאפשרים התפתחות אישית ותכנון קריירה של כל
מורה ומורה.
ד"ר בני פישר ,מנהל המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך :בית ספר "דרור" מהווה מוקד אזורי מוביל
בתחום החינוך שמקדם תהליכים פדגוגיים חדשניים מהם נהנים לא רק התלמידים וצוות המורים אלא גם
הסטודנטים  -המורים לעתיד"
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך" :רואים שיש בבית הספר חשיבה מתמדת
איך להיות טובים יותר' .תפיסת הרצף' שבית הספר מוביל משפרת את ביצועי ההוראה והלמידה ,מטפחת את
המערך הניהולי-מנהיגותי ומשביחה את ההון האנושי".

לפרטים:

נתנאלה זמיר ,דוברת המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך050-6221072 :
** המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער הינו יחידת סמך במשרד החינוך בראשות ד"ר בני פישר,
מנהל המינהל .למינהל שלושה תפקידים מרכזיים:
 .1מפקח על בתי הספר האזוריים ובתי הספר בכפרי הנוער.
 .2ממונה על מערך החינוך הפנימייתי וכפרי הנוער בכל הארץ.
 .3המינהל כמרכז פדגוגי ארצי בתחום מדעי החקלאות והחינוך הימי.
 10לב השרון
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חינוך-בבתי ספר

כנס מוזיקה ראשון
לבתי הספר
"טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו
עם איזה ניגון ,כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד"
נחמן מברסלב

ב

יום ראשון  10/5/15התקיים
כנס מוסיקה ראשון לבתי הספר
במועצה בהובלתן של מיה צ"רמן
מדריכה לתחום המוסיקה מטעם משרד
החינוך ורונית רופא הדרי מנהלת
המחלקה לחינוך .הכנס הוקדש לזכרה
של נעמי שמר ז"ל לרגל עשור למותה.
בכנס השתתפו מקהלות והרכבים
מוסיקליים מכל בתי הספר  -יסודי
ועל יסודי.
הכנס היה שיאו של תהליך בית ספרי
שהובילו המורים למוסיקה במסגרתו
למדו המשתתפים את שירי נעמי שמר
והסיפור שמאחורי כתיבתם.
הנחו את האירוע תלמידי בית ספר
בכר רוסו בהדרכתה של המורה ריקי
יוגב אשר גם כתבה את קטעי הקישור.
באירוע נכחו מנהלות ביה"ס ,יצחק
יצחק ,סגן ראש המועצה אשר ברך
את המשתתפים" :המועצה חרטה על
דגלה את פיתוח המצוינות במוסדות
החינוך .אתם מובילים את המצוינות
במוסיקה והכנס הזה הוא ההוכחה
לכך .המשיכו בדרככם והצליחו בה".
מפקחת תחום המוסיקה במשרד
החינוך שנכחה גם היא באירוע ציינה
כי במועצה האזורית לב השרון יש
כוחות מצוינים ושתקוותה שהכנס
הראשון יהפוך למסורת.
האירוע נחתם בשירת "קומי צאי"
בביצוע המורים למוסיקה.
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חינוך בבית ספר הדר השרון

רווחה וקהילה

בית ספר הדר השרון דואג לסביבה
תלמידי כיתות ה' בבית ספר הדר השרון נחשפו למיזם הלאומי
לשימוש בתנשמות ובבזים כמדביר ביולוגיים בחקלאות

ב

יום ראשון ה 10.5.15-יצאו תלמידי בית ספר הדר
השרון כיתה ה'  ,2בליווי רכזת מדעים ענת גל,
לפעילות בית ספרית מתוך פיתוח מודעות לסביבה
הטבעית שסמוכה לבית הספר.

ב

להתראות בשנה הבאה...

תום שנת פעילות ענפה ,במסגרת פרויקט ההתנדבות
השנתי של תלמידי שכבה ח' מקריית חינוך "דרור",
במרכז יום לקשיש  ,הגיעו השבוע תלמידים מתנדבים
מהשכבה ,למפגש מסכם עם מבקרי המרכז .התלמידים
וחברי המרכז פעלו בשלוש תחנות פעילות שונות בו – זמנית:
אמנות ,אפיית עוגיות ומשחקים.
מובילות התכנית:

אופיר הלפרין – מלוות מועצת

התלמידים בשכבה ח' ,הילה מור – רכזת הפעילות
החברתית של המרכז וליאת אלישע – רכזת היחידה
להתנדבות במועצה ,מסכמות את השנה השנייה של
הקשר המיוחד הזה בתיאורו כקשר חם וקרוב ,שנרקם בין
הקשישים לבין הנערים .ניכר בתלמידים ,כמו גם בחברים
מהמרכז כי הם נתרמים ממנו רבות וכולם כבר מחכים
לשנה הבאה ,להמשך המפגשים המעשירים והמרגשים
הללו.

המיזם בו נחשפים התלמידים לסכנות הסביבתיות
אליהן אנו נחשפים בהדברת מכרסמים .הרעיון
שעומד מאחורי המיזם עוסק בהדברה ביולוגית
של המכרסמים מזיקי חקלאות בעזרת תנשמות
ובזים .התלמידים הציבו תיבות קינון בשדות  .כול
הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם רכזת חינוך
סביבתי של המועצה רווי דפני
תחילה התלמידים כתבו ושלחו מכתבים למושבים
סביב בית הספר ופנו לחקלאים כדי למצוא מקום
להצבת התיבות.
אופן פעולת המיזם .מציבים תיבות קינון בשטחים
חקלאיים על מנת להפחית את ההדברה הכימיקלית
בהדברה ביולוגית הנעשית בעזרת בזים ותנשמות .הדברה
ביולוגית היא שימוש ביצורים חיים לשם הפחתת בעלי
חיים וצמחים מזיקים .היא מבוססת על גישה לקיום
חקלאות ידידותית לסביבה על מנת לשמור על הקיים
ואולי אף להצליח לשקם בתי גידול שנהרסו .בהדברה זו
מצטמצמים נזקי החקלאות ממזיקים ,המזון נקי מחומרי
14
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הדברה ,הציפורים זוכות למקום קינון והסביבה הביולוגית
כולה יוצאת נשכרת .נדבך נוסף במיזם הוא זריעה של
פרחי בר על מנת להחזיר את המגוון הביולוגי אל אזורי
הפיתוח והחקלאות ובכך לשמר מינים אך גם להעלות את
שירותי המערכת הטבעיים כמו האבקה .האבקה נחוצה
לבני האדם על מנת לייצר את האוכל אותו אנו צורכים.
התלמידים עוררו מודעות לייעל את יחסי הגומלין בין
האדם לסביבה הטבעית ובנוסף לשמר מגוון מינים ואת
הקשר בינם לבין האדם.
לב השרון
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נוער וחינוך משלים

נוער וחינוך משלים

שמים את המתבגרים במרכז הבמה

ת

כניות למניעת פשיעה ואלימות של אגף מצילה והרשות
למלחמה בסמים ובאלכוהול מהמשרד לביטחון הפנים,
מיושמות ברחבי הארץ ובין השאר במועצה האזורית לב
השרון .תכניות ייעודיות נועדו להדק את התקשורת הבונה
והנורמטיבית בין הורים לילדים ,ובמיוחד בין הורים

לילדיהם המתבגרים.
הרצאות וסדנאות להורים על גיל ההתבגרות מתקיימות
לצד סמינרים לפיתוח מנהיגות חיובית לבני נוער ,פעילות
ספורטיבית משותפת ,ועוד פרויקטים נוספים ברחבי
המועצה.

חוגים
והעשרה

ב

תאריך  13/5/15התקיים סמינר
הארצי השנתי של תנועת
המושבים בשפיים בו ייצגו אותנו
בכבוד מקהלת הילדים של המועצה
בניהולם של אורי מוסטקי ורם סופר.
המקהלה פתחה את הכנס בהופעה
מקצועית ומרגשת
יישר כח

הרצאה להורים למתבגרים
ה

ורים למתבגרים ביישובי המועצה התכנסו
להרצאה מפי
במרכז קהילתי "דרור"
האנתרופולג תמיר לאון בנושא 'תרבות הפנאי של
בני הנוער -דור המסכים'.
הרצאה המקיפה סקרה מנקודת מבט תרבותית את
מוקדי ההשפעה המרכזיים על הנוער והילדים אז
והיום והתמקדה בחשיבות הסמכות ההורית ומתן
כלים למול מוקדי השפעה אלו.
נושאי ההרצאה כללו :טקסים משפחתיים; הרגלי
צפייה בטלוויזיה; המדיניות המשפחתית של
השימוש בטלפונים ניידים; שיתופי פעולה בין
הורים לילדיהם המתבגרים; חשיבות התזונה
המאוזנת בגיל הזה והקפדה על שעות שינה
מספיקות; חשיבות של פעילות ספורטיבית
קבוצתית ופעילות בתנועות הנוער ,חשיבות
בתקשורת בינאישית עם הילד ועוד...
לירן גלאם ,רכזת מצילה יישובית ומתאמת פעילות
מאבק בסמים במועצה ,אמרה" :הרצאה זו כמו
ההרצאות הקודמות ,שיקפה להורים תמונת מצב
של הנוער בארץ ובעולם וסיפקה להורים טיפים
וכלים להתמודד בתקופה זו ,חשוב שכל משפחה
תיישם את הטיפים והכללים הניתנים במהלך
ההרצאות.
בימים אלו אני בונה את תוכנית ההרצאות לשנה
הבאה ,אשמח לדעת אילו נושאים מעסיקים אתכם
ועם מה אתם מתמודדים בגידול ילדיכם ,במטרה
לתת לכם את המענה הטוב ביותר.
ניתן לשלוח לי למייל רעיונות והצעות
למרצים ולנושאים
liron@lev-hasharon.com
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חוגי מבוגרים
ב

מסגרת חוגי המבוגרים של מדור
חוגים והעשרה במועצה ,מתאמנת
לה קבוצת נשים ייחודית
ומקסימה בימי ראשון
באולם הדר השרון.
"קבוצת לב השרון".
אחת לשבוע נפגשות,
מתאמצות,
מזיעות,
במשחק
ומתקדמות
הכדורשת.
במהלך האימונים ישנה
אוירה טובה ,נעימה
וספורטיבית יחד עם הנשים המגיעות
מכל אזור השרון.
יהודית צליק מאמנת הקבוצה
מספרת :בתור מאמנת של נשים
מדהימות אלו,אני רוצה לציין שעברו

עלינו חוויות משותפות כייפיות
,מרגשות ומלמדות גם באימונים וגם

בטורנירים
בטורניר הראשון  -מקום ראשון.
בטורניר השני  -מקום שני.
בשנה הבאה ממשיכות בתנופה.
ממני אוהבת ,יהודית צליק-המאמנת.

בית ספר לקפוארה

יום שישי ה  5/15הגיע רגע השיא
של הבית ספר לקפוארה במרכז
גאולים-ינוב-תנובות במסגרת מדור
חוגים והעשרה .טקס החגורות -

הבאטיזדו .בהשתתפות מדריכים מכל
רחבי הארץ.
הטקס כלל מופעי קפוארה ,מופע

קבלת חגורות של התלמידים ובסוף
מופע אקרובטיקה לצלילי קצב
הקרנבל .האירוע היה מרגש וחוויה
בלתי נשכחת ילדי המועצה.

נוער וחינוך משלים

פיתוח מנהיגות נערות – מפגש עם
פורום נשים
ב

מסגרת תכנית 'מנהיגות נוער' של אגף מצילה והרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול ,נערך לראשונה במועצה שיתופי
פעולה בין נציגות פורום נשים לפרלמנט נערות.
נפגשנו במועדון הנוער בישוב ניצני עוז להכרות מעמיקה בין
נציגות פורום נשים לבין פרלמנט נערות .בתחילה הייתה קצת
מבוכה אך במהרה הצלחנו לשבור את הקרח וליצור סביבה
נעימה ופתוחה.
התחלנו לעבוד על שני פרויקטים משותפים ,האחד הוצג ע"י
הפורום נשים – שילוב של הפורום והנערות בדוכנים משותפים
בפרויקט תרומה לעמותת חיים.
והפרויקט השני הוצג ע"י הנערות והוא יום הנערה אותו
מארגנות הנערות.
בסיכום הפגישה הביעו הבנות ציפייה להמשך שיתופי פעולה.

כ

בית ספר למנהיגות "כנפיים"

חלק מתוכנית בית ספר למנהיגות "כנפיים" ,התקיים
יום עיון והעשרה ב 21/4/15-בקריית חינוך "דרור"
המטרה הייתה להרחיב את "ארגז הכלים" של החניכים
בתחומי ההדרכה ,ההשפעה ,המנהיגות החברתית וכן
להעצים אותם ולפתחם כמנהיגים צעירים.
תחילה הילדים עברו הרצאה ע"י שחקן הטלויזיה
והתאטרון הישראלי יוני זיכהולץ שדיבר איתם על
שיפור מיומנויות תקשורת בין –אישית ,מעורבות
חברתית ,לחץ חברתי ,חיזוק הדימוי העצמי,
האפשרויות העומדות בפני בני נוער לפעילות חברתית
ומנהיגות ,התגברות של מכשולים ,אחריות חברתית,
ועוד .לאחר ההרצאה התחלקו הילדים לקבוצות
ועברו סדנא בנושא "להבין את האחר" בהנחיית צוות
"כנפיים".

חושבים חיים בפורת
ב

מהלך חודש מאי התקיימה שיחה לנוער פורת על ידי מתנדב
אור ירוק ,אילן גריידי-אב שכול שהגיע לספר את הסיפור
האישי שלו ,ואת ההשלכות על החיים שלו בעקבות תאונת
הדרכים .השיחה התקיימה שבוע לפני טורניר ברק חג'ג' ז"ל
שנהרג לפני  11שנים ממושב פורת בתאונת דרכים ,וכל שנה
מנציחים אותו על ידי טורניר כדורגל שאותן אהב ,מטרת השיחה
היא לחשוף את בני הנוער להתנהגות זהירה בכביש הן כהולך רגל
הן כנהג והן כנוסע ,למפגש הצטרפה גם אמא של ברק ז״ל על
 .למפגש הגיעו כ 25בני נוער שיצאו עם הרבה חומר למחשבה!
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קהילה ורווחה

קהילה

ותיקי הלב בטיול משואה לתקומה

קורס גישור לפעילים חברתיים
ובעלי תפקידים במושבים
ובמועצה האזורית לב השרון
כתב :עו"ס עדי לשם ,עו"ס קהילה ומרכז תוכנית "בן ממשיך"

ה

מחלקה לשירותי רווחה וקהילה,
בהובלת רכזת הגמלאים הגב'
הדסה רוסו ומנהלת המחלקה הגב'
אורית בר ,קיימה גם השנה ,כיאה
למסורת ,טיול לוותיקים בסימן משואה
לתקומה.
בין יום השואה ליום הזיכרון לחללי
צה"ל ,יצאו ותיקי לב השרון לטיול
ייחודי ומרגש באזור עוטף עזה.
הוותיקים סיירו במושב נתיב העשרה,
שם שמעו סקירה מקיפה על החיים
וההתמודדות בעת "צוק איתן" ועל
נחישות הרוח והחוסן הקהילתי
של תושבי המקום .הוותיקים
סיירו בחומה החברתית שביישוב,
החומה שמגנה על היישוב ועליה

הכתובת נתיב לשלום .הכתובת כולה
מעוטרת בפסיפס ,שאת כל חלקיו
מכינה אומנית בת המקום .כל אחד
מהוותיקים כתב ברכה או משאלה
על אחד מהחלקים והדביק זאת על
קיר החומה .כך נוצר פסיפס יצירתי,
אומנותי וחברתי המעביר מסר של
אופטימיות ותקווה.
הוותיקים אף זכו לראות את פתח
המנהרות שנחפרו ,את גדר המערכת
ובעיקר לחוש את הקרבה שלנו
לרצועת עזה.
בהמשך הסיור ,ביקרו הותיקים
במוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה".
שם קיבלו הסבר מקיף על המקום ,על
מרד גטו ורשה ועל כוחה של הלחימה
וההישרדות .בסיום ההסבר והסיור,

התקיים במקום טקס מרגש ,שכלל גם
טקסטים של ניצולים ,שירים ,תפילות
יזכור וקדיש .כמובן שנציגי הוותיקים
לקחו בכך חלק וכולם היו שותפים
לחוויית האחדות והתקומה.
יצוין שחלק מן הוותיקים הינם ניצולי
שואה בעצמם ועבורם טיול זה היה
בבחינת חוויה עוצמתית ומחזקת.
סיום הסיור היה ביקב "גרנדה"
שבישוב גן הדרום .יקב בוטיק
המתמחה בייצור יין רימונים .שם
קיבלו הוותיקים הרצאה על סגולות
הרימון ותכונותיו הבריאותיות וכמובן
נהנו מטעימות משובחות.
המחלקה לשירותי רווחה וקהילה גאה
להיות חלק ממיזם חשוב זה בבחינת
"כולנו רקמה אנושית אחת חיה"....

בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לחוק רשות מקרקעי ישראל התש"ך  1960החליטה מועצת מקרקעי ישראל
בישיבתה ביום כ"ח בטבת תשע"ד ( 31בדצמבר  )2013לתקן את החלטת מועצה מס'  1290כלהלן:
 .1רשות מקרקעי ישראל לא תגבה מחוכר דמי היתר בנסיבות שלהלן:
 1.1בגין בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) במבנים קיימים שייעודם מגורים ,אשר אינם כוללים מקלט או ממ"ד,
ובלבד ששטח הממ"ד לא יעלה  20מ"ר ברוטו (להלן – "ממ"ד פטור") או על גודל השטח שיקבע בהתאם
להנחיות פיקוד העורף.
 1.2בגין בניית ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) ,כמשמעותו בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים),
התש"ן  ,1990 -בדיור מוגן בביין רווי( .להלן" -ממ"ק פטור").
 .2שטחם של ממ"ד פטור ו/או ממ"ק פטור לא יובא בחישוב שטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר
כאמור בהחלטת מועצה מס'  1245או כל החלטה שתבוא במקומה.
 .3בניית ממ"ד ששטחו עולה על שטחו של ממ"ד פטור תחוייב בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי ,בגין
השטח העולה על שטחו של ממ"ד פטור.
 .4בקשות להיתר בניית ממ"ד פטור לא תחייבנה קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל כתנאי להגשתן.
הרשות תודיע למוסדות התכנון על אי התנגדותה לבקשות להיתר שזה עניינן.
 .5תוקף ההחלטה עד ליום .31.12.18
 .6החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה .1290
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יוזמת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ובתמיכת משרד
החקלאות  -פיתוח המגזר הכפרי ,התקיים במועצה
קורס להכשרת מגשרים ,אשר נועד להקנות למשתתפים בו
הכרות עם הליך הגישור ועם מיומנויות המגשר ,תוך התנסות
מעשית במיומנויות ובדילמות אותן פוגש המגשר בעבודתו.
הקורס הועבר על-פי תכנית "להיות מגשר" להכשרת
מגשרים ,של מרכז "מרחב" .הקורס חשף את המשתתפים
למודלים שונים של גישור תוך הדגשת ההלימה בין
הפרקטיקה והתיאוריה וניתן בו דגש מיוחד להטמעת
תפיסת העולם והפילוסופיה הגישורית.
המפגשים עסקו בסגנונות שונים של משא-ומתן ותפישת
הגישור את מקורות הקונפליקט ,הכרות עם הליך על
כל שלביו ,כלים ומיומנויות בשיחת הפתיחה ,מיומנויות
לחשיפת הקונפליקט ,הקשבה ושיקוף ,מיומנויות לסיוע
לצדדים לבחון מחדש את הסכסוך ,סגנונות שונים בניהול
הליך גישור ,טכניקות להעלאת ובחינת אופציות לפתרון
דרך חשיבה יצירתית ,עריכת הסכם גישור ,דילמות אתיות
מעבודת המגשר והתנסות בניהול מו"מ תוך שימוש
במיומנויות וכלים גישוריים .המשתתפים צפו בסרט
המדגים את הליך הגישור וניתחו מיומנויות שונות בהן
השתמש המגשר .בתשעה מפגשים מתוך האחד עשר

שהתקיימו ,התנסו המשתתפים בהליך של גישור בקבוצות
קטנות.
בנוסף לתכנים המועברים בקורסי גישור בסיסיים ,העמיק
קורס זה בדילמות ובסכסוכים המאפיינים את הקהילות
במגזר הכפרי .הועברו תכנים שעסקו בחיי קהילה ,חוסן
קהילתי ומאפיינים ודגשים במרחב הכפרי .המשתתפים
התנסו במספר רב של סימולציות מחיי הקהילה במרחב
הכפרי .בין הנושאים שנדונו :סכסוכי שכנים ,סכסוך
עבודה בענף בקיבוץ ,סכסוך בין יו"ר ועד האגודה ליו"ר
ועד הישוב ,מחלוקות בין מושבניקים ל"תושבניקים"
חברי ההרחבה ,אינטרסים מנוגדים בין חקלאים לבין
לא-חקלאים ,אינטרסים מנוגדים בין עסקים לבין קהילה,
וברמת הפרט :יחסים בין-דוריים טעונים וקונפליקטים
בנושא בן ממשיך בנחלות.
בקורס הגישור לקחו חלק  24פעילים חברתיים ובעלי
תפקידים שונים מהמושבים ומהמועצה אשר הביעו
שביעות רצון גבוהה מהקורס.
בטקס הענקת תעודות למגשרים נשא דברים מר עמיר
ריטוב ,ראש המועצה ,שקרא לקיום קורסים נוספים,
חשובים מעין אלה ובירך את הנוכחים על פעילותם
הענפה הנוכחית והעתידית בתחום פיתוח הקהילה ,פתרון
קונפליקטים ויישוב סכסוכים.
לב השרון
לב
השרון
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רווחה וקהילה-פורום נשים

לב השרון – ויטן והברית שבניהן

מ

שלחת של פורום הנשים של
לב השרון ,יצאה לביקור בעיר
התאומה של לב השרון ,ויטן שבגרמניה.

הביקור נערך במסגרת קשרי הידידות
האמיצים והמפרים שבין שתי
הרשויות.
המשלחת התקבלה ברוב כבוד ע"י
ראשת העיר של ויטן ,הגברת סוניה
ליידרמן.
במפגש הועלו רעיונות לשיתוף
פעולה ופעילויות של נשים ברשויות.
במהלך הביקור התארחה המשלחת
במרכז לטיפול בנשים קורבנות זנות
וסחר בנשים .מפגש מרגש שהשאיר
בחברות המשלחת חותם עמוק.
בנוסף ,קיימה המשלחת מפגש יצירתי
עם הפסלת ,הגב' קריסטל לייכנר,
אמנית מפורסמת אשר פסל תרומתה
נמצא בקריית החינוך דרור.
עוד סיירה המשלחת באתרים שונים
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בעיר ובכללם גם מוזיאונים ותערוכות.
כל נשות המשלחת התארחו בבתי
משפחות בקהילה וזכו לאירוח חם
ולבבי.
תודות לגב' איריס ריטוב ,יו"ר פורום
נשות לב השרון ולוועדה לקשרי חוץ
של המועצה ,על הארגון המופתי של
הביקור.
אין ספק כי לביקור זה חשיבות
ותרומה משמעותית הן להמשך מינוף
קשרי הידידות עם העיר התאומה והן
להרחבת הראייה ,חשיפה לתכנים
ומיזמים חברתיים ועידוד להמשך
פעילות ענפה של חברות הפורם

ערים תאומות בישראל:
ה"ש ֶידך" שלנו עם העולם
ִ
ישראל מחזיקה בשיא של בריתות
עם ערים תאומות בכל המזה"ת,

בעיקר עם גרמניה (למעלה מ100-
ערים ואזורים) שאתם מתכננים לטוס
לחופשה ,כדאי שתבדקו אם לעיר
שבה אתם חיים יש "אחות תאומה"
בחו"ל  -זה אולי לא יגרום לכם לישון
אצל "קרובת המשפחה" בחינם ,אבל
בטח יהיה מישהו שיכיר את המקום
שממנו באתם.
ההתקשרות הראשונה בין שתי
ערים תאומות בעידן המודרני החלה
ב :1931-העיר טולדו שבאוהיו,
עם זאת ,פרויקט "ערים תאומות",
שהחל דרכו לאחר מלחמת העולם
השנייה ,שם זהה ,אינו "משדך"
דווקא שתי ערים בעלי אותו אופי
או הפרויקט (שנקרא תחילה "ערים
אחיות") נועד ליצור קשרים תרבותיים
וכלכליים בין שתי ערים שונות
ובמדינות שונות ,וככזה הוא מגשר
על פערים וגם מרחקים גדולים בין
תפיסות עולם ,פוליטיקה ובני אדם).

לב השרון
לב
השרון

23
23

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 רהיטים בעלי ערך רגשי.

 4מפגשים ויש לך רהיט משלך

ישן מפני חדש אל תוציאו...

לא פעם אנו נתקלים בפריט ריהוט
ששימש אותנו בעבר ואילו היום הוא
חריג ועל פניו נראה כחסר תועלת.
יחד עם זאת הוא מעורר זיכרונות
וערגה לימים אחרים בהם היווה
נדבך משמעותי בחיינו.
לפני שמשליכים עוצרים לרגע ,עם
מעט יוזמה ורצון אפשר להחיות,
לחדש ובחשיבה מקורית אף
להתאימו לשימוש עכשווי ......

לפני

את הקורסים מעבירה אפרת בקבוצות של עד שבעה משתתפים" .מגיעים
אנשים עם 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
אינטימיות וחברויות נחמדות" ,היא אומרת ומסיפה שעבורה העיסוק
בשיפוץ רהיטים הוא כמו תרפיה" .אני לא מרגישה שהזמן חולף לא שומעת

אחרי

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.

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  2שכבות
 .4צביעה בצבע עליון  3-2שכבות ,תלוי בגוון
 .5צביעה בלכה  2שכבות.
לפני
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לפרטים ,אפרת054-9490955 :

efrat.or72@gmail.com
www.facebook.com/gilgul.hozer

אחרי
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לטייל בטוח עם אוסטיאופורוזיס
ד"ר שרי טל ,מנהלת מחלקה לרפואה פנימית-גריאטרית ומנהלת
מרפאה לבריאות העצם ,מרכז רפואי קפלן

ב

תקופה זו ,רבים מנצלים את
מזג האוויר הנעים לטיולים.
האפשרות לטייל אינה רק נחלתם של
הצעירים ,גם חולי אוסטיאופורוזיס
יכולים ואף מומלץ להם לצאת לטייל
ולהרבות בפעילות גופנית.
אוסטיאופורוזיס הינה מחלה הפוגעת
בעיקר בנשים לאחר הפסקת המחזור
החודשי ובגברים לאחר גיל  ,60ובה
חולים כ 200,000 -בישראל .מדובר
במחלה שכיחה :אחת משלוש נשים
אחרי גיל  50וכל גבר שביעי אחרי
גיל  60סובלים מאוסטיאופורוזיס.
המחלה עלולה לגרום לשברים
הפוגעים בעצמאות ובאיכות החיים
של האוכלוסייה המבוגרת.

כך הוא הופך לחזק ועבה יותר ,דבר
המסייע ליציבות הגוף ומפחית את
הסיכון לנפילות העלולות להסתיים
בשברים.

להלן מספר טיפים
שיסייעו לתכנן את
הטיולים ולהפיק מהם
את המירב:
 .1בראש ובראשונה  -אל תחששו
מהפעלת הגוף ,פעילות גופנית הינה
מבורכת וחשובה .חשש מפעילות
גופנית ויציאה לטיולים בשל המחלה
עלולה ליצור מעגל סגור במסגרתו
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 .4בנו את הטיול והפעילות הגופנית
שבו באופן מדורג  -אם אינכם
עוסקים בספורט באופן קבוע ,יש
להתחיל מפעילות מתונה ולעלות
בקושי בצורה הדרגתית ולא בצורה
חדה .לצורך העניין טיפוס הרים אינו
מתאים לאלו מבינינו שאינם בכושר.
 .5שתו מספיק  -שתייה שאינה
מספקת עלולה להביא להתייבשות
ובעקבות כך חולשה המגבירה את
הסיכון לנפילות.
 .6גם בטיול ארוך בארץ או בחו"ל -
הקפידו על אכילת מזונות עשירים
בסידן כחלק מהתפריט היומי .צריכת
סידן ברמה המומלצת ( 1200מ"ג סידן
ליום עבור נשים וגברים מעל גיל )50
הינה הכרחית לשמירה על צפיפות
העצם .מאכלים העשירים בסידן הם
מוצרי חלב למיניהם ומאכלים נוספים
כמו -סרדינים ,טחינה המופקת
משומשום מלא ,שקדים ואגוזים
שונים.

מבין הגורמים העיקריים המשפיעים
על התפתחות והאצת תהליך
האוסטיאופורוזיס נמנים צריכת סידן
לא מספקת בתזונה ,חוסר בויטמיןD
 ,Dירידה ברמת הורמוני המין וחוסר
בפעילות גופנית .ידוע כי ספורטאים
סובלים פחות מאוסטיאופורוזיס,
ואילו באנשים המרותקים למיטה
ישנה הידלדלות מואצת של העצם.
לפעילות גופנית תועלת רבה
לבריאות העצם בכל טווח הגילאים,
ועל אחת כמה וכמה בקרב אלו
הסובלים מאוסטיאופורוזיס ,כיוון
שהיא מעודדת בניית עצם .אזורי
הגוף שבהם חלה עלייה בצפיפות
העצם בגברים ובנשים קשורים
ישירות לסוג הפעילות הגופנית
ולעצמות שעליהן מוטל העומס .לכן
פעילויות כגון הליכה ,ריצה ,טיפוס
על מדרגות ,ריקוד והרמת משקולות,
שבהן רוב העומס מוטל על עצמות
השדרה והגפיים התחתונות ,הינן
מומלצות ונמצאו כתורמות לשמירה
על צפיפות העצם ועל בריאותה.
לפעילות גופנית יתרון נוסף בעצם
העובדה כי היא מחזקת את השריר.
ככל שנעשה שימוש רב יותר בשריר

שמסלול הטיול אינו מלא במכשולים
בדרך שאינם תואמים את הכושר
שלכם ,זאת על מנת למנוע נפילות.

החשש ,המונע מכם פעילות גופנית,
רק יחמיר את דלדול העצם והמחלה.
 .2לפני היציאה לטיול יש לבחור נעלי
הליכה מתאימות ונוחות ,למניעת
נפילות ותחושת אי-נוחות שעשויה
לסיים את הטיול טרם זמנו ולגרום
לטיול להזכר כחוויה לא נעימה.
 .3תכננו את המסלול והתאימו אותו
ליכולתכם  -המנעו ממסלול הליכה
ארוך או מאומץ יתר על המידה,
במידה ואינכם מורגלים לטיולים
ארוכים .כמו כן ,מוטב לוודא מראש

 .7לאלו מביניכם המתכננים טיול של
מספר ימים או יותר  -הקפידו לקחת
עמכם את הטיפול .ישנה חשיבות
גדולה לרציפות הטיפול ונטילתו על
בסיס קבוע .לויטמין  Dתפקיד חשוב
בשמירה על בריאות העצם ,והוא
מהווה מרכיב קריטי לספיגת סידן
ולבניית העצם ובעל תרומה גדולה
ליעילות הטיפול התרופתי .בנוסף
ישנה השפעה לויטמין  Dעל תפקוד
השרירים .להיחשפות לשמש יתרון
בהגברת יצירתו של ויטמין  ,Dאך
בד"כ בגיל המבוגר ישנו צורך בתוספי
ויטמין  Dבאופן קבוע .כיום קיימים
טיפולים משולבים המכילים את
התרופה ממשפחת הביספוספונטים
וויטמין  Dבטבליה אחת.
לב השרון

27
27

קיש ים תיכוני עם ירקות קלויים וגבינת פטה
רכיבים (תבנית פאי :)28

אופן הכנה:

לבצק:

לבצק :מעבדים קמח וחמאה בידיים ,במעבד מזון או במיקסר עד לקבלת פירורים,
מוסיפים ביצה ומלח ומעבדים כמה שיותר מהר ,עד לבצק אחיד.
אם הבצק פירורי מדי ,מוסיפים כף אחת של מים.
יוצרים מהבצק כדור ,משטחים  ,עוטפים בניילון נצמד ומקררים היטב.
מרדדים את הבצק ומרפדים את התבנית ,תחתית ודפנות.
מקררים היטב את הבצק המרודד.
מכסים את הבצק בנייר כסף ומניחים מעליו משקולת כמו גרגרי שעועית או חומוס
יבשים כדי למנוע את תפיחתו בזמן האפייה.
אופים ב 180 -מעלות  15דקות.
מסירים את המכסה ,מחוררים את פני הבצק במזלג ואופים עוד  10דקות עד שהוא
מתחיל להזהיב.

חומרים:
 250גרם קמח ( 1.75כוס)
 175גרם חמאה
 1ביצה
 2/1כפית מלח
לירקות:
 2פלפלים צהובים
 2פלפלים ירוקים
 1חציל
 2עגבניות
שמן זית
מלח

למלית:
 2ביצים
 1חבילה שמנת מתוקה %5/1
 1חבילה עלי בזיליקום קצוצים
 1כפית מלח
 2/1כפית פפריקה מתוקה
 4/1כפית כמון
 4/1כפית אורגנו
 2/1כפית פלפל שחור גרוס
קורט אגוז מסוקט מגורד

לאפייה:
 150גרם גבינת ריקוטה מגורדת

לירקות :קולים את הפלפלים בתנור חם ( 220מעלות) ,כ –  2/1שעה ,עד שהקליפה
שחומה.
מצננים בתוך קופסא סגורה או שקית ניילון.
קולפים את הפלפלים ,מנקים מגרעינים וחותכים כל פלפל ל 4 -רצועות.
פורסים את החציל לפרוסות בעובי  2/1ס"מ.
מורחים את הפרוסות משני הצדדים בשמן זית ואופים בתנור חם ( 220מעלות) ,כ5 -
דקות מכל צד ,עד הזהבה.
פורסים את העגבניות לטבעות עבות.
להרכבת הקיש :מערבבים את כל חומרי המלית עד שהם אחידים.
מכסים את הבצק ב  2-כפות מלית.
מסדרים מעל שכבה של פלפלים ויוצקים עוד  2כפות מלית.
מסדרים מעל שכבה של חצילים ויוצקים עוד  2כפות מלית.
מסדרים מעל שכבה של עגבניות ויוצקים את יתר המלית ,עד למילוי קלתית הבצק.
מפזרים מעל את גבינת הפטה.
אופים ב 180 -מעלות ,כ 40 -דקות ,עד שהקיש יציב.
מצננים לפחות שעה לפני שפורסים..

לזניה תרד וריקוטה
חומרים
(תבנית מלבנית  20*20ס"מ):
 1חבילה עלי לזניה
 250גרם ריקוטה
 1חבילה בזיליקום
 2עגבניות
 1בצל קצוץ דק
 2שיני שום קצוצות
 1חבילה עלי תרד
 50גרם חמאה

לרוטב:
 2חבילות שמנת  %9שומן
 1כפית מלח
 4/1כפית פלפל שחור גרוס
קורט אגוז מוסקט מגורד
 100גרם גבינת פרמז'ן מגורדת
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אופן הכנה:
ממיסים חמאה במחבת רחבה ומאדים את הבצל עד הזהבה קלה ,מוסיפים
שום ועלי תרד ומאדים עוד  2דקות עד שהעלים רכים ,מסירים מהאש.
לרוטב בשמל :מערבבים שמנת עם מלח ,פלפל ,אגוז מוסקט ופרמז'ן.
להרכבה :פורסים את העגבניות לפרוסות.
חותכים את הריקוטה לקוביות.
מפרידים את הבזיליקום לעלים.
מרפדים את תחתית התבנית בעלי לזניה.
מפזרים מעל  1/2מכמות תערובת התרד.
מסדרים מעל  1/2מהעגבניות ,הבזיליקום והריקוטה.
מפזרים מעל  1/4מכמות הרוטב.
חוזרים על הפעולה פעם נוספת עם יתר המרכיבים.
מכסים בשכבה שלישית של עלי לזניה ומכסים ביתרת הרוטב.
אופים ב –  170מעלות ,כ 1/2 -שעה ,עד שהלזניה יציבה ושחומה קלות.
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עוגת גבינה  -תפוז בציפוי גנאש שוקולד
חברת "גניר" מציגה מתכון לעוגת גבינה חגיגית בטעם תפוז
ובשילוב מיץ תפוזים סחוט טבעי של פרימור.

מתכון של השף יניב גור אריה ליטבתה

טריקולד
עוגת מוס שוקולד חגיגי ב 3 -שכבות
רכיבים (תבנית :)24

מצרכים לעוגה:

אופן ההכנה:

תבנית עגולה בקוטר  22ס''מ
1/2חבילה בצק פריך למאפים מתוקים ( 450גרם)
 3חלבונים
 1כוס סוכר חום
 3חלמונים
 1גבינת שמנת בטעם טבעי ( 200גרם)
 1גביע גבינה לבנה  250( %5גרם)
 1כוס מיץ תפוזים סחוט טבעי פרימור
 1כף גרידת תפוז
 1/4כוס אבקת אינסטנט פודינג וניל
 3כפות קמח תופח

 .1מרססים מעט שמן בדפנות תבנית עגולה בקוטר  22ס''מ.
 .2מצפים את התבנית בבצק ,מהדקים לדפנות ומכניסים
לקירור למשך  20דקות.
 .3בקערה ,מקציפים את החלבונים ו 1/2 -כוס סוכר החום עד
לקבלת קצף יציב.
 .4בקערה נוספת ,מערבבים היטב את שאר החומרים –
הביצים ,מיץ התפוזים ,גרידת תפוז ,הגבינות ,אינסטנט פודינג,
קמח 1/2 ,כוס סוכר חום ,עד לקבלת תערובת אחידה.
 .5מקפלים את הקצף לקערה עם הקרם ומאחדים בעדינות.
 .6יוצקים את הקרם לתבנית ואופים בחום של  170מעלות
למשך רבע שעה .לאחר מכן ,אופים חצי שעה נוספת בחום
של  140מעלות עד שהקרם יציב ומוזהב והבצק הפריך מוכן.
מעבירים לקירור בטמפרטורת החדר.
 .7לאחר צינון ,הופכים את העוגה בעדינות על גבי נייר אפיה
או תבנית חד פעמית ,כאשר הבצק הפריך מלמעלה והעוגה
האפויה כלפי מטה.
 .8מכינים את הגנאש :ממיסים בקלחת קטנה את השוקולד
והשמנת וכשהשוקולד מומס וחלק מוסיפים את השמן
והליקר .מערבבים היטב ,מצפים את העוגה ומקשטים.

לציפוי:
 100גרם שוקולד מריר
 1/2מיכל שמנת מתוקה להקצפה
 1כפית שמן קנולה
 1כף ליקר תפוז
אופציונלי 4-3 :יחידות פלחי תפוז מסוכרים לקישוט
(נמכר ביחידות/במשקל)
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לתחתית:
 200גרם ביסקוויטים בטעם שוקולד
 50גרם אגוזי לוז
 50גרם חמאה מומסת

לכל שכבת מוס:
 1חבילה שמנת מתוקה %38
 130גרם שוקולד (מריר ,חלב ולבן בהתאמה)
קורט מלח
 3/1חבילה אינסטנט פודינג בטעם וניל

אופן הכנה:
לתחתית :מרסקים יחד את כל החומרים עד לקבלת פירורים.
משטחים בתחתית התבנית ,מהדקים היטב ומעבירים למקרר לפחות לשעה,
עד התייצבות.
לשכבות המוס :במיקרוגל ממיסים שוקולד מריר עם  4/1כוס שמנת2- 1 .
דקות עד להמסה מלאה.
במיקסר מקציפים את יתרת השמנת עם אינסטנט פודינג ומלח ,עד לקבלת
קצפת יציבה .מקפלים בעדינות את תערובת השוקולד אל תוך הקצפת ,עד
לקבלת מוס אחיד.
יוצקים את המוס על הבסיס ,מיישרים קלות ומעבירים למקפיא לשעתיים עד
שהשכבה מתייצבת.
אחרי שהשכבה הראשונה מתייצבת ,חוזרים על אותן פעולות בדיוק עם
שוקולד החלב.
אחרי ששכבת החלב מתייצבת ,מכינים באותו אופן את שכבת השוקולד הלבן.
מצננים את העוגה במקרר לפחות  5שעות לפני שמגישים.

לב השרון

31

