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תושבים יקרים,
ראש השנה בפתח ועמו רוחות של התחדשות. שנה חדשה ושנת לימודים חדשה מביאות עמן 

התרגשות גדולה, ציפייה, ועשייה. 
במהלך הקיץ עמלו עובדי המועצה להכנת שנת הלימודים ומערכת החינוך. המועצה השקיעה 
מאמצים רבים ותקציב רב בהיערכות מוסדות החינוך, על מנת שלילדינו תהיה סביבת לימודים 

נעימה ומערכת פדגוגית מקצועית וערוכה, כבכל שנה.
אני שמח ונרגש לקבל את התלמידים לבית הספר לחינוך מיוחד שהוקם לראשונה במועצה. 
בית הספר הוקם כתרומה לקהילה, ומתוך רצון לסייע עד כמה שניתן בהרחבת המענה לילדי 
החינוך המיוחד. השנה, נפתח בית הספר במתחם זמני בבית הספר "שכטרמן" עד לבניית מבנה 

קבע.
ברשימה  שנכלל  דרור  ותרבות  חינוך  קריית  הישגי  הוא  גדולה  גאווה  לנו  המסב  נוסף  דבר 
החשובה של בתי הספר הערכיים ביותר בארץ. הישגים לימודיים ומצוינות הם חשובים, אך לא 
פחות חשוב מכך הם הערכים ודרך הארץ שאנו מנחילים לילדינו במוסדות החינוך ובאמצעות 

תנועות הנוער והחינוך המשלים..
השנה נמשיך ונקדם את תפיסת "החממה החינוכית" במערכת החינוך, נרחיב את האפשרויות 
לביטוי ולמיצוי האישי, נפתח את החינוך למנהיגות חברתית ונעמיק את התהליכים להטמעת 
רבים  נושאים  לקדם  נמשיך  החינוך,  בתחום  כמו  הטכנולוגיה.  באמצעות  חדשנית  פדגוגיה 

ופעילויות שונות בתחום שירות לתושב, ביטחון ועוד.
אני רוצה לאחל לתלמידים היקרים ולצוותי ההוראה במוסדות החינוך במועצה, הצלחה בשנת 

הלימודים החדשה. שתהא זו שנה פורייה, שנה של הגשמה עצמית ומימוש כישרונות.
לכל תושבי המועצה אני מאחל שנה טובה ומתוקה, 

שנה של שגשוג ועשייה, שנה של ערבות הדדית, צמיחה ואושר.
גמר חתימה טובה!  

שלכם, 

עמיר ריטוב,
ראש המועצה.  

דבר ראש המועצה

עיתון המועצה האזורית לב השרון, דואר תל מונד, מיקוד 40600 טלפון:  09-7960200
אתר אינטרנט: lev-hasharon.com   ובפייסבוק: מועצה אזורית לב השרון
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ברשויות  תקין  כספי  לניהול  הפנים  שר  פרס  טקס 
בירושלים.  האומה  בבנייני   19/9 ב  התקיים  המקומיות 
ניצבות 47 מועצות  זכו בפרס  מבין 100 הרשויות אשר 
בטקס,  השרון.  לב  אזורית  מועצה  וביניהן  אזוריות 
שהתקיים במעמד שר הפנים אריה דרעי, הוענק הפרס 
בסיס  על  תקין  למנהל  בקריטריונים  שעמדו  לרשויות 
והתנהלות  תקין  כספי  ניהול  שעיקרם  שונים  פרמטרים 

אחראית של בעלי תפקידים ברשויות.
יו"ר מרכז המועצות האזוריות, וראש מועצת לב השרון 
עמיר ריטוב אמר בטקס: "כוחנו באחדותנו. הקמנו צוותי 
עבודה משותפים למועצות ולעיריות, ונעמוד ביחד מול 
חוק התקציב וחוק ההסדרים. אין אחד כאן באולם הזה 
שחושב או אומר שלא צריך לתמוך ברשויות חלשות, אבל 
לא על חשבון רשויות אחרות. המבחן שלנו הוא שבשנה 
לפרס.  שזכאים  רשויות  ראשי   5% עוד  כאן  יהיו  הבאה 
אני גאה שמתוך 54 מועצות אזוריות, 47 ראשי מועצות 

יקבלו היום את הפרס".
לשנה  אחת  מוענק  תקין  כספי  לניהול  הפנים  שר  פרס 
היתר  בין  שונים.  פרמטרים  בסיס  על  רשויות  לעשרות 
הוצאות  הכנסות,  גירעון,  כגון  פיננסים  יחסים  נבחנים 
הרשות  נדרשת  בנוסף  ארנונה.  גביית  ושיעור  הנהלה 
מסירת  איסור  כמו  תקין  מינהל  של  בסעיפים  לעמוד 

עבודות ללא פרסום מכרז. 

פרס שר הפנים 
לניהול כספי תקין הוענק 

למועצת לב השרון. 

פרס ניהול תקין

חדשות

בית ספר לחינוך מיוחד שנפתח השנה מהווה מענה 
שונים  מישובים  מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים 
המבנה  בניית  שתושלם  עד  והמרכז.  השרון  באזור 
הספר  בבית  יפעל  שבינתיים  הספר  בית  המיועד, 
תלמידים   3 ובניהם  תלמידים   30 קיבל  "שכטרמן", 
תושבי המועצה. עד שתושלם בניית בית הספר, נפעל 
לפעילויות משותפות בין ילדי בית הספר "שכטרמן", 
קבוצות  לשתי  שיתרום  דבר  המיוחד,  החינוך  לילדי 
להרים  החלטנו  "אנחנו  ריטוב:  עמיר  התלמידים. 
לילדים  מענה  שייתן  ספר  בית  ולהקים  הכפפה  את 
תושבי המועצה ולישובים השכנים. בית הספר יהווה 
מוסד חינוכי לכל ילד הזקוק לחינוך מיוחד, לא משנה 

מהיכן הוא. זאת הדרך שלנו לתרום לקהילה".

בית הספר לחינוך מיוחד

תושבים יקרים, 
לתשומת ליבכם

בחגי תשרי הבאים עלינו לטובה

לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה 

בערבי החג ובמהלך חול המועד סוכות

לשירותכם  מוקד טלפוני 24/7 

09-7960200  )שלוחה 0(

לכל בעיה או בקשה

שנה טובה הנהלת המועצה
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ריטוב, נבחר פה אחד והחליף את שמוליק ריפמן שכיהן 

המועצות  ראשי  באסיפת  שנה.   20 במשך  בתפקיד 

מנשה  במועצת  ספטמבר  בתחילת  שהתכנסה  האזוריות 

נבחר ריטוב אשר הוצג כמועמד יחיד, פה אחד. ריטוב יכהן 

בתפקיד עד הבחירות למועצות האזוריות במאי 2018, ואז 
יעמוד לבחירה מחדש לקדנציה של חמש שנים. בשבועות 
האחרונים נערכה חפיפה בין היו"ר היוצא ליו"ר הנבחר. 
נגב  רמת  מועצת  כראש  לכהן  שימשיך  ריפמן,  שמוליק 
אמר: "אחרי 20 שנות כהונה ועשרות מאבקים ותהליכים 
בטוח  אני  השרביט.  את  להעביר  העת  זו  שהובלתי, 
שעמיר ימשיך לקדם את המועצות האזוריות ומאחל לו 
את מלוא ההצלחה. מעכשיו אקדיש את כל זמני ומירצי 
רק לתפקידי כראש מועצת רמת הנגב ולתושבי המועצה, 
"שמוליק  ריטוב:  אמר  האסיפה  במעמד  שלי".  ולנכדים 
הכפרי  המרחב  ואת  האזוריות  המועצות  את  שם  ריפמן 
על המפה. מרכז המועצות הוא כיום גוף מקצועי יותר, 
משפיע יותר ומגוון יותר מאי פעם. אני בטוח ששמוליק 
ימשיך להעמיד מניסיונו ומיכולותיו למעננו גם בעתיד. 

תודתי לעמיתיי ראשי המועצות על האמון שנתנו בי".

ראש המועצה מונה 
ליו"ר מרכז המועצות האזוריות

חדשות

הכנס שהתקיים בתחילת החודש, בהובלתו של  ראש 
המועצה האזורית לב השרון עמיר ריטוב, התייחס לשני 

נושאים עיקריים: התכנוני והקנייני.
בפן התכנוני בכוונת המועצה להכין תכנית לכל מושבי 
המועצה בה יקבעו זכויות בנייה מתאימות תכנית בינוי 
תקנונית ויבחנו כל תשתיות המועצה כמו מכון טיהור 

שפכים, שטחים ציבוריים ועוד.
בנושא הקנייני הובהרה החלטה  979 או בשמה העדכני 
1464, המאפשרת בניית 3 יחידות דיור ובתוספת יחידת 

־הורים, אפשרות לפיצול וכן ביטול הרצף הבינארי המ
חויב כיום והדרכים להיכנס להחלטה זו.

מכיוון שמדובר בהחלטה וולנטרית ומורכבת, התחייב 
ראש המועצה להקים צוות מקצועי אשר יסייע לתושבים 

לממש את ההחלטה בצורה המיטבית.
ראש המועצה, עמיר ריטוב הציג את עיקרי ההחלטה 

ואת הדרך שהובילה להחלטה זו כולל מו"מ שהתקיים עם 

גורמים שונים והתנגדויות שהיו.
־הכנס משך אליו קהל גדול של מתעניינים מיישובי המוע

צה וממועצות אזוריות שכנות. 
לאחר ההסבר, ראש המועצה ענה על השאלות הרבות 

של התושבים שהביעו עניין רב בנושא. 

כ 200 תושבים השתתפו בכנס בנושא היחידה השלישית בנחלה, 
החלטה 979 של מנהל מקרקעי ישראל, שהתקיים במרכז קהילתי דרור. 

חלקה שלישית בנחלה
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בכנס משותף לעמותת 'אדמתי' ולתנועת 
במושב   21/9 ב-  שהתקיים  המושבים 
ההחלטות  יישום  בנושא  ועסק  צופית 
בנחלה,  המגורים  בחלקת  האחרונות 
מושבים  חברי  איש,   200 כ-  השתתפו 
השרון,  לב  השרון,  דרום  מוא"ז  מאזורי 
עסק,  הכנס  חפר.  ועמק  השרון  חוף 
חלקת  זכויות  היוון  בעניין  השאר  בין 
המגורים, לרבות פיצול יחידות המגורים, 
לאיוש  והיערכות  לדורות  חכירה  חוזה 

הנחלות הפנויות.
גלעד  'אדמתי',  יו"ר עמותת  בכנס הציג 
אלטמן, את עמדת ופעילותה של  'אדמתי' 
למען צדק מידתי בהתיישבות הוותיקה,  
החוזים  על  לוותר  לדרישה  ביחס 
לדורות(,  חכירה  )חוזי  ההיסטוריים 
המתיישבים  ובין  קק"ל  בין  שנחתמו 
והיישובים במגזר החקלאי- כפרי שעלו 

על הקרקע לפני קום המדינה.
ההיסטוריים  החוזים  אלטמן  לדברי 
נדרש  המעשה  כי  אמון  מתוך  נחתמו 
לשני הצדדים וככזה תעמוד פרשנותו גם 
בעתיד. שנאמר "חוזה יפורש לפי אומד 
דעתם של הצדדים כפי שהוא משתמע".

לשמר  'אדמתי'  רצון  את  ציין  אלטמן 
החוזים  במסגרת  גם  עיקרי ההסכם  את 
 .1 פעולות:  כמה  באמצעות  החדשים 
חוזים  החכירה,  לחוזי  נספח  הוספת 
המקודמים כיום על ידי תנועת המושבים 
 .2 בנושא.  מבורכת  פעילות  שעושה 
השוואת חוזי קק"ל לחוזי רמ"י: במסגרת 
זאת גייסה אדמתי את  ד"ר עו"ד אמיר 
קמינצקי שיבצע עבודת מחקר להשוואה 
הציג  שאף  החוזים,  בין  משפטית 
מקבץ  הכנס   משתתפי  בפני  בהרצאתו 
עמדת  את  חוזים  שמחזקות  של  מייצג 

אדמתי.
גם  המשמש  השרון,  דרום  מוא"ז  ראש 
כיו"ר ועדת הקרקעות במרכז המועצות 
האזוריות, ד"ר מוטי דלג'ו  עדכן בנושא  
למועצה  הכוללנית  המתאר  תכנית 

והניסיון להגן על השטחים הפתוחים.  
השרון,  לב  מוא"ז  ראש  ריטוב,  עמיר 
האזוריות  המועצות  כנציג  המכהן 
שנבחר  לבנייה,  הארצית  במועצה 
ראשי  מרכז  כיו"ר  גם  לשמש  לאחרונה 
הפעילות  על  דיווח  האזורית,  המועצות 
מוא"ז  עם  הכוחות  ושילוב  המשותפת 
מתאר  תכניות  בנושא  השרון  דרום 
אדמתי  פעילות  על  ובירך  כוללניות 
בהתיישבות  החקלאים  זכויות  לעיגון 
עו"ד  בפרט.  והוותיקה  בכלל  העובדת 
עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות 
דיבר  המושבים  תנועת  שיתופיות 

 979 להחלטה  התנועה  הערכות  על  
והשכרת פל"ח. ד"ר עו"ד אמיר קמינצקי 
זכויות  בנושא  מרתקת  הרצאה  העביר 
המתיישבים הוותיקים מכח חוזי החכירה 
הכלכלי  הערך  כי  וטען  ההיסטוריים 
על  עולה  היישובים  בבניית  בהשקעות 
המשפטית  ושהתדינות  הקרקע  ערך 
תתמקד בנושא. יוגב שריד, מנכ"ל מבט 
מושבים, דיבר על יישום החלטת 1464 
בחלקה א'. את הכנס חתם  מנחה הכנס, 
נושא  את  שסקר  ברנע  משה  השמאי, 
והציג  השבחה  והיטל  זכויות  רכישת 

דוגמאות להמחשה.
עמותת 'אדמתי', עוסקת בשמירת זכויות 
 2002 שנת  מאז  הוותיקים  היישובים 
ומייצגת כ-150 מושבים וקיבוצים, אשר 
המדינה  הקמת  טרם  הקרקע  על  עלו 

ובשנים הראשונות להקמתה.

כנס קרקעות בנושא חלוקת המגורים
 בנחלה התקיים במושב צופית

בכנס משותף לעמותת 'אדמתי' ולתנועת המושבים שהתקיים ב- 21/9 במושב צופית 
ועסק בנושא: יישום ההחלטות האחרונות בחלקת המגורים בנחלה, השתתפו כ-200 

איש, חברי מושבים מאזורי מוא"ז דרום השרון, לב השרון, חוף השרון ועמק חפר.

חדשות
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חינוך

ברכות לתלמידי 
לב השרון

 ולצוותים החינוכיים 
בקריית חינוך "דרור"

 על דירוג כביה"ס ערכי
 ועל 92% זכאים לבגרות! 

מועצה אזורית לב השרון ממשיכה להוביל בהישגי תלמידיה 
הרשויות  ברשימת  והמכובד  החמישי  במקום  ונמצאת 
תלמידי  של  הנשירה  אחוזי  לבגרות.  בזכאות  המובילות 
של  החינוך  מוסדות  תלמידי  בארץ.  מהנמוכים  המועצה 
המועצה האזורית לב השרון מובילים באחוזי הזכאות לבגרות, 

כך מפרסם משרד החינוך.
הזכאות  אחוזי  כי  עולה  החינוך  משרד  שפרסם  מהנתונים 
אחוז   92 על  עומדים  דרור  ותרבות  חינוך  בקריית  לבגרות 
ולא פחות מרשים מכך, אחוזי הנשירה עומדים על 0.3 אחוז. 
עוד עולה מהנתונים כי גם אחוזי הגיוס לצה"ל בקרב תלמידי 

המועצה הם מהגבוהים בארץ ועומדים על 96 אחוז.  
ראש המועצה עמיר ריטוב אמר: "אני גאה בתלמידים שלנו 
החינוכיים  ולצוותים  דרור  חינוך  קריית  להנהלת  ומודה 
משמח  המרשימים.  ההישגים  על  התלמידים  את  שמלווים 
מה  במיוחד,  נמוכים  הספר  מבתי  הנשירה  שאחוזי  לראות 
והמורים.  התלמידים  של  דופן  יוצאת  התמדה  על  שמצביע 
ההישגים  על  לשמור  נצליח  החדשה  בשנה  שגם  בטוח  אני 

המרשימים ונמשיך להוביל את מערכת החינוך בהצלחה״.

תלמידי ״לב השרון״ 
מובילים בנתוני 
הזכאות לבגרות

מועצה אזורית לב השרון ממשיכה להוביל 
בהישגי תלמידיה ונמצאת במקום החמישי 

והמכובד ברשימת הרשויות 
המובילות בזכאות לבגרות. 

אחוזי הנשירה של תלמידי המועצה 
מהנמוכים בארץ
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שנה שניה 
ל״משחק החיים״

יחידת הספורט בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה 

ובשיתוף מפעלות חינוך וחברה, יקיימו זו השנה השנייה 

תכנית ספורטיבית בענף הכדורגל: "משחק החיים"

חינוכי  התכנית עוסקת בפיתוח מסגרת ספורטיבית כאמצעי 
הספורט  באמצעות  פועלת  וחברה  חינוך  מפעלות  וערכי. 
הכרת  סובלנות,  על  המושתתות  וקהילה  חברה  של  למענן 
שימצה  מנת  על  אדם,  כל  של  ולמענו  השוני  והכלת  האחר 
את מירב ההזדמנויות שקרויות בפניו ויגשים את עצמו על פי 
מיטב יכולותיו. התוכנית פותחה לילדים המאובחנים על הרצף 
התקשורתי אך פתוחה גם לכל הילדים המעוניינים ומתאימים.  

מטרות הפרויקט:
נורמטיבית,  גופנית  לפעילות  עידוד   - ספורטיבי  תחום 

מותאמת, מהנה ומשחררת.
פיתוח  ע"י  החברתי  הדימוי  וחיזוק  הטמעה   - חברתי  תחום 

כישורים חברתיים ונורמות התנהגות.
שונות  חשיבה  מיומנויות  שיפור   - קוגניטיבי-ערכי  תחום 

והתמודדות עם סוגיות ערכיות בסיסיות.
במסגרת התכנית מפגש שבועי המשלב בין אימון כדורגל ע"י 
ובין יחידה  מאמן מקצועי לפעילות גופנית מותאמת ומהנה, 
וסיטואציות  בתהליכים  המשתמשת  קבוצה,  שיחת  חברתית, 

שנוצרו על המגרש ומתאימה אותם לחיי החניכים.
בתכנית שימוש בעולם הכדורגל והמשחק כדרך לחיזוק הדימוי 
יכולות  התקשורת,  יכולת  על  המשפיע  והחברתי  העצמי 
בנוסף,  השייכות.  תחושת  וחיזוק  לחצים  שחרור  מוטוריות, 
משתתפים החניכים בטורנירים עם קבוצות דומות ומוזמנים 
למשחקי הבית של הקבוצה הבוגרת. הכדורגל, מעניק לחניכים 
אלו הזדמנות, בדרך כלל הראשונה בחייהם, להיות ולשחק כמו 

כולם.
באולם   17:00-18:30 השעות  בין  שלישי,  יום  האימון:  יום 

הספורט בקרית חינוך "דרור"
מחיר החוג: 80 ₪ לחודש לתושבי לב השרון / 100 ₪ לחודש 

לתושבי חוץ )מספטמבר עד יוני(.
וחצי,  שעה  בן  אימון  המשתתפים  יקבלו  התכנית  במסגרת 
תלבושת, גרביים ובקבוק מים אישי. כמו כן יתקיימו מפגשים 
של  הבית  למשחקי  כניסה  ותתאפשר  אחרות  קבוצות  עם 

הפועל תל אביב. 



המועצה  נערכה  הקיץ  חופשת  במהלך 
במסגרת  החדשה.  הלימודים  לשנת 
בתי  שופצו  החינוך,  מוסדות  היערכות 
הספר בתקציב כולל של 2 וחצי מיליון 
₪.  העבודות בוצעו מתוך ראיה ארוכת 
של  החינוכי  החזון  את  שמשרתת  טווח 
המועצה והתמקדו בפן הפדגוגי במקביל 
גני  מבני  והאסתטי.   הבטיחותי  לפן 

הלימוד  וכיתות  היום  מעונות  הילדים, 
בהתאם  חדשים  מבנים  נוספו  שופצו. 
הספר,  בבתי  תלמידים  במספר  לגידול 
נרכשו עזרי לימוד וחודש הציוד והריהוט 
הקיים, כל זאת במטרה לתת את המענה 
תלמיד  כל  של  לצרכיו  ביותר  הטוב 
מאתגרת  לימודית  סביבה  ליצור  וכדי 
החינוך  מוסדות  כל  בנוסף,  ואיכותית. 
הונגשו.  בשנה"ל תשע"ז  יפעלו בתחומי 

המועצה 3 מעונות יום, 38 גני ילדים, 7 
בתי ספר יסודיים, 21 צהרונים, וקריית 

חינוך, תרבות וספורט "דרור".
בנתוני  מובילים  המועצה  תלמידי 

הזכאות לבגרות
ממשיכה  השרון  לב  אזורית  מועצה 
ונמצאת  תלמידיה  בהישגי  להוביל 
ברשימת  והמכובד  החמישי  במקום 
לבגרות.  בזכאות  המובילות  הרשויות 
המועצה  תלמידי  של  הנשירה  אחוזי 
מוסדות  תלמידי  בארץ.  מהנמוכים 
החינוך של המועצה האזורית לב השרון 
כך  לבגרות,  הזכאות  באחוזי  מובילים 

מפרסם משרד החינוך.
מהנתונים עולה כי אחוזי הזכאות לבגרות 
בקריית חינוך ותרבות דרור עומדים על 

92 אחוז ולא פחות מרשים מכך, אחוזי 
הנשירה עומדים על 0.3 אחוז. עוד עולה 
לצה"ל  הגיוס  אחוזי  גם  כי  מהנתונים 
מהגבוהים  הם  המועצה  תלמידי  בקרב 

בארץ ועומדים על 96 אחוז.  
"אני  אמר:  ריטוב  עמיר  המועצה  ראש 
להנהלת  ומודה  שלנו  בתלמידים  גאה 
החינוכיים  ולצוותים  דרור  חינוך  קריית 
ההישגים  על  התלמידים  את  שמלווים 
שאחוזי  לראות  משמח  המרשימים. 
במיוחד,  נמוכים  הספר  מבתי  הנשירה 
דופן  יוצאת  התמדה  על  שמצביע  מה 
בטוח  אני  והמורים.  התלמידים  של 
על  לשמור  נצליח  החדשה  בשנה  שגם 
ההישגים המרשימים ונמשיך להוביל את 

מערכת החינוך בהצלחה״.

שנת הלימודים נפתחה בהצלחה

חינוך

מועצה אזורית לב השרון 

ממשיכה להוביל 

בהישגי תלמידיה ונמצאת 

במקום החמישי והמכובד 

ברשימת הרשויות 

המובילות בזכאות לבגרות.

בשנה"ל תשע"ז  יפעלו בתחומי המועצה 3 מעונות יום, 38 גני ילדים, 
7 בתי ספר יסודיים, 21 צהרונים, קריית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
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מדעים  מגמת  תלמידי  כ100  השתתפו  אלול  בחודש  בהיר  בערב 
משכבת  י׳ בערב אסטרונומיה. במסגרת הפעילות עברו התלמידים 
הדרכה  וקבלו  בטלסקופים  בצפייה  התנסו  בהן  תחנות  במספר 

מקצועית בנושאים שונים:
ומחקר  תצפיות  ופלנטות,  כוכבים  בנושא  מקיפה  פתיחה  הרצאת 

משחר ההיסטוריה ועד ימינו.
היה  אפשר  הירח  על  שונים,  שמיים  בגרמי  בטלסקופים  צפייה 
לראות את המכתשים והגבעות בצורה ברורה, בצפייה בכוכב צדק 
נראו גם ירחיו של הכוכב הענק ובצפייה בשבתאי נראו הטבעות. 

בחלל החשוך של הפלנטריום, תוך תנועת כוכבים, זכו התלמידים 
בהסברים על שביל החלב וזיהו מקבצי כוכבים מתוך גלגל המזלות, 

את העגלה הגדולה ועוד'.
התלמידים נהנו מאוד מהפעילות וציינו שזו פעילות לא שגרתית, גם 
מהנה וגם מלמדת אותם נושאים מרתקים מחוץ לתכנית הלימודים.

בשנה  התלמידים  למועצות  שקיימנו  המוצלח  למפגש  בהמשך 
שעברה, בשיתוף בי"ס למנהיגות "כנפיים" - המחלקה לנוער וחינוך 
העצמה  מפגשי  שלושה  השנה  נקיים  נשים,  פורום  ויו"ר  משלים 
לתלמידי כיתות ה-ו, נציגי מועצות תלמידים מבתי הספר. המפגש 
הראשון התקיים ביום שלישי, 27/9/16, בין השעות 10-12 בחרות.
היום  במרכז  המועצה,  ותיקי  עם  התלמידים  נפגשו  זה  במפגש 
"דורות" במושב חרות והילדים ירתמו למיזם המועצתי "מזל דגים" 
למשפחות  חג  ארוחת  במועצה  נשים  פורום  נשות  מבשלות  בו 
מעוטות יכולת. מועדי המפגשים הבאים יופיעו בתוכנית השנתית 

של המחלקה לחינוך.
מטרות המפגש:

היכרות הדדית בין הילדים החברים במועצות התלמידים / פרלמנט.
חיזוק הקשר הבין דורי עם בני הדור השלישי.

היכרות עם ערך הנתינה 
תרומה למיזם "מזל דגים".

״רואים כוכבים״ ב״דרור״

מפגש העצמה 
למועצות התלמידים

חינוך

 לתושבי המועצה האזורית לב השרון,

בלב  הפסיכולוגי  השרות  את  כמנהלת,  פתחתי  שנה  כ-20  לפני 
לאחר  כיום  מונד.  תל  עם  משותף  היה  השרות  כן  לפני  השרון. 
עם  מכם  נפרדת  אני  וניהול  עבודה  של  ומספקות  מהנות  שנים 

פרישתי לגמלאות.
ברצוני להבטיח שהמסורת של מתן שרות ציבורי שוויוני, ברמה 
תוך  נבנתה  משאירה  שאני  ה"ירושה"  תמשיך.  ביותר,  הגבוהה 
החינוך  אגף  ומנהלי  המועצה  וחברי  ראשי  של  כוחות  שילוב 
הצוות  מצד  התמקצעות  של  פוסקת  בלתי  ובהשקעה  השונים 
המקצועי למען הורי, ילדי המועצה והצוותים החינוכיים המלווים 

אותם.
אני רוצה להודות על העבודה המשותפת, על ההקשבה והעזרה, 
על האמון ועל הביטחון שחוויתי לכל אורך שרותי כפסיכולוגית 
ומנהלת: לראשי הרשות, למנהלי המחלקות ולמעורבים בחינוך 
שאפשרו  ביותר,  הגבוהה  ברמה  השרות  את  לספק  שאפשרו 
לבנות ולהעביר לפונים שרות פסיכולוגי – חינוכי בכל גיל, בכל 

מצב ולכל צורך.
אני גאה במה שהצלחנו ליצור. השרות הינו מודל ומקור לחיקוי 
ואיכות השירותים שאנו החלטנו  מגוון  לאור  לשירותים אחרים 

לספק.
אני בטוחה שהרמה המקצועית שפיתחנו ושמרנו לאורך השנים 

רק תלך ותגבר בפרק הבא של השרות הפסיכולוגי.

בברכת שנה טובה,
אליצור אהובה

מנהלת השרות הפסיכולוגי  

מכתב פרידה
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חינוך

הגדול,  החופש  של  בעיצומו  והמורים  שהתלמידים  בזמן 
מנצלים את רגעי החופש האחרונים ואת ההפסקה מהלימודים 
בים או בבריכה, מורים ממערכת החינוך של מועצה אזורית 
ומעבירים  מאיר  החולים  לבית  יום  יום  מגיעים  השרון  לב 
פעילות חינוכית לילדים המאושפזים שם ומחליפים את הצוות 
החינוכי בבית החולים שיצא בעצמו לחופשת קיץ. המורים 
לפעילות  הילדים  את  ולוקחים  האשפוז  מיטות  בין  עוברים 
חינוכית שתעביר להם את הזמן ותאפשר להם לחשוב לרגע 
על משהו אחר מלבד הסיבה שבגללה הם מאושפזים. "בעבר 
יום  כל  היום  כל  להיות  זה  מה  והרגשתי  מאושפז  היה  בני 
בבית החולים. לכן אני יודעת כמה זה חשוב לתת לילדים יחס 
ותעסוקה כי בדרך כלל מי שמבקר אותם הם הרופאים לצורך 

בדיקות וגם לתת להורים זמן להתאוורר". סיפרה הדס ערוסי, 
מחנכת כיתה ב', המתנדבת בבית החולים. 

החיבור עם בית החולים החל ביוזמה אחרת של בתי הספר 
תורמים  הולדת  יום  החוגגים  הילדים  במסגרתה  במועצה 
בעצמם.  מתנה  לקבל  במקום  החולים,  בבית  לילדים  מתנה 
הילדים  במחלקת  האחראית  מהאחות  שמעו  כשבמועצה 
בקיץ  פעילות  כל  ללא  נותרים  החולים  שהילדים  ב"מאיר" 
בשל חופשה של הצוות החינוכי, החליטו המורים להתגייס 
בחופש  ולנוח  לנפוש  במקום  כך  מחליפים.  מורים  ולהוות 
הילדים.  למען  החולים  לבית  יום  מדי  מגיעים  הם  הגדול 
מבינים  לא  הם  בשוק.  קצת  בהתחלה  היו  החולים  "הילדים 
למה מורות בחופש מגיעות ללמד אבל בשבילי זו הזדמנות 
את  מחנכות  שאנחנו  למה  במעשים  דוגמא  ולשמש  לתרום 
התלמידים שלנו. במשך שנת הלימודים אין לנו זמן לכלום, 
אז חופש גדול זו הזדמנות מצוינת". אמרה רווית יחיא, אחת 

מהמורות המתנדבות.   
שחר גל, שעולה לכיתה ב' ומאושפזת בבית החולים אמרה: 
"זה כיף לי במקום להיות במיטה בלי לעשות כלום שהמורות 

באות ועושות איתי דברים". 
ראש מועצת לב השרון עמיר ריטוב אמר: "אני גאה במורים 
עוד  זהו  בעשייתם.  במועצה  החינוך  מוסדות  של  ובמורות 
משמח  והדבר  לקהילה  החינוך  מוסדות  בין  פעולה  שיתוף 

במיוחד כשמדובר במטרה נעלה שכזו".

מורה מחליף
כשהצוות החינוכי בבית החולים מאיר יצא לחופשת קיץ, נותרו הילדים החולים ללא מעש במיטות האשפוז. 
כשהמורים במועצת לב השרון שמעו על כך הם החליטו לוותר על החופש שלהם ולשמש מורים מחליפים. 

בפנייה  ההדר,  שבכביש  ההדר  כיכר 
ובין  השרון  הדר  היסודיים  הספר  לבתי 
ההדרים,  שבמועצת לב השרון  תוכננה 
במסגרת  התלמידים  ידי  על  מחדש 
הפרויקט  שינוי",  "יוצרים  פרויקט 
החינוכי העולמי, בו לומדים ילדים כיצד 
לחולל שינוי בסביבתם, לקחה על עצמה 
תחום  השרון  הדר  מביה"ס  כתה  כל 
פניו.  את  לשנות  רוצים  התלמידים  בו 
תלמידי כיתה ה' 2 בבית הספר החליטו 
לשנות את הכיכר הסמוכה לבית הספר. 
מחדש.  לעצבה  החליטו  התלמידים 
לראש  במכתב  פנו  שהתלמידים  לאחר 
לקבל  בבקשה  ריטוב  עמיר  המועצה 
שראש  ולאחר  הכיכר,  לשיפוץ  אישור 
החלו  השיפוץ,  את  אישר  המועצה 
הכינו  הם  תחילה  במלאכה.  התלמידים 
שהם  כפי  לכיכר  וסקיצות  רישומים 

שהתכנית  ולאחר  בחזונם  אותה  ראו 

טיפול  להמשך  הועברה  היא  גובשה 

והסביבה,  החיים  לאיכות  המחלקה  של 

היחידה לאיכות הסביבה שהכינה תכנית 

מפורטת ויחד עם אדריכל נוף וגנן הוחל 

בולי  את  עיצבו  התלמידים  בעבודות. 

העץ שהניחו בכיכר וכתבו עליהם: ״יחד 

כאן נצעד לבית הספר".

של  בעמלה  גדולה  ברכה  רואים  "אנו 

פעולה  אתנו  שיתפה  אשר  המועצה 

המיזם.  את  לפועל  להוציא  לנו  ועזרה 

נאה,  כיכר  פנינו  את  מקדמת  כעת 

שילוט  עם  למראה,  ונעימה  מסודרת 

מסביר פנים. 

הצמחייה  את  לראות  בצפייה  אנו 

שנשתלה ושהצבעוניות תשלוט בכיכר". 

אמרה המורה אני עופר. 

התלמידים תכננו את כיכר ההדר

בשיתוף פורום נשים



שנה חדשה בפתח ולכבודה נפרדנו ממבני הכיתות הישנים בבי"ס 'בכר רוסו' בצור משה.
קיבלנו בברכה את מבני הכיתות החדשים וקיימנו בהם טקס קביעת מזוזות.

אנו מאחלים הצלחה לתלמידים ולצוותי החינוך, שתהיה שנת לימודים פורייה, רעננה ומוצלחת 

מבנים חדשים בביה״ס ״בכר רוסו״

בעולם  הראשונה  הינשופים  מגמת  על  להכריז  גאים  אנו 
שנפתחה בחטיבה העליונה בקרית חינוך ניסוית "דרור". 

לינשופים יש שדה ראיה רחב של 270 מעלות והם מהווים סמל 
לידע וחוכמה. כך גם הינשופים שלנו: התלמידים יטעמו ממגוון 
כבוגרים  לחייהם  הרלוונטיות  ומיומנויות  תחומים  של  רחב 
בן  תקשורת  שיתופיות,  קבוצתית,  למידה  עצמאית,  )למידה 
אישית, אחריות אישית, מטהקוגנציה, יצירתיות, יזמות, עמידה 
אמפטיה,  רגשית,  אינטליגנציה  שכנוע,  ויכולת  קהל  מול 
 .)mindfulness-ו איזונים  נבון של העולם הטכנולוגי,  ניצול 
במהלך הלימודים יתנסו ב - Mooc בגישת הנבחרת, בפרויקט 
הרצאות  ביצירת   ,spoken word- ב  בדיבייט,  ביומימקרי, 
ואנשים  נושאים  יכירו  ובנוסף  עמדה  ניר  בכתיבת   ,TED
מעוררי השראה. התלמידים יגישו עבודת גמר מעמיקה בהיקף 

של 5 יחידות, בכל נושא שיבחרו.

מגמת ינשופים 
הראשונה בעולם

חינוך

המועצה החליטה לאבזר את כל בתי הספר ומוסדות הלימוד 
הניתן  ככל  להגביר  במטרה  'דיפרבולטור'  במכשיר  בתחומה 
את סיכויי הצלת החיים במקרה של דום לב. במסגרת יוזמה 
זו בשיתוף משרד החינוך ובהשתתפות תקציבי הניהול העצמי 
החייאה(,  )מכשירי  דפיברילטור  מכשירי  רכשו  הספר,  בבתי 
לצוותי  הדרכה  עברו  ונציגיה  שבמועצה  הספר  בתי  לכלל 

ההוראה אודות השימוש במכשיר. 
מכשיר זה נחשב "מכשיר מציל חיים" ומשרד החינוך ממליץ 

כי יותקן בכל מוסד. )הוא אינו חובה(
בביטחון  ההשקעה  כי  הדגיש  ריטוב  עמיר  המועצה,  ראש 
מודה  והוא  עיניו  לנגד  הינה  במועצה  התלמידים  ובטיחות 
"כראש  הברוכה.  היוזמה  על  במועצה  הביטחון  למחלקת 
מועצה אני מחויב לעשות כל שביכולתי למען ביטחון ובטיחות 
תלמידי בית הספר ובאי מוסדות החינוך. לצערי בישראל היו 
מקרים בהם ניתן היה להציל חיים לו רק היה במקום מכשור 
להיות  לכך אך תמיד מוטב  נזדקק  אני תקווה שלא  מתאים. 

מוכנים", אמר.

עושים בית ספר
בהצלת חיים
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התוכנית  של  הפעילות  תחילת  על  להודיע  שמחים  אנו 
הלאומית "פרחי ספורט" בג'ודו. חזון התוכנית הוא לשנות 
ישראל. מספר הספורטאים  במדינת  את תרבות הספורט 
בארץ הינו מהנמוכים באירופה, וזאת לפי כל אמות מידה 
מהסיבות  אחת  גם  זו  כי  מלמדים  מחקרים  השוואתית. 
כרוניות. המטרה העיקרית  ועוד מחלות  להשמנה, סכרת 
של התוכנית היא לאפשר לילדים שאינם עוסקים בספורט 
לקחת חלק בפעילות ספורטיבית מהנה. נשמח לראות את 
ילדיכם לוקחים חלק בפעילות חשובה זו )התוכנית מיועדת 

לבנים ובנות כיתות ה'-ו' ושנתונים 2005-2006(.

פרחי ספורט בג׳ודו

קהילה

שחקני מכבי תל אביב הגיעו לצור משה שבמועצת לב השרון
קבוצת מכבי תל אביב התארחה בתחילת החודש בצור משה 
הספר  בית  שחקני  את  ופגשה  השרון  לב  האזורית  במועצה 

לכדורסל במושב.
למחנה  המריאו  אביב  תל  מכבי  ששחקני  לפני  ימים  כמה 
אימונים באתונה, הם הגיעו לצור משה להפנינג כדורסל ענק 
בו פגשו את הכדורסלנים הצעירים של בית הספר לכדורסל 

במקום ואוהדים.
בצור משה קיים מזה 10 שנים בית ספר לכדורסל שמנוהל על 
ידי תומר חולי, שחקן כדורסל בעברו ונכד למייסדי היישוב. 

בבית הספר לומדים כ 150 בנים ובנות מגיל 3.5 עד כיתה ו.
הילדים  את  להכיר  הקבוצה  שחקני  הגיעו  לראשונה,  אתמול 

במסגרת הפנינג חגיגי וספורטיבי.
לאחר טקס קצר שנערך במקום, שחקני מכבי תל אביב הוצגו 
"בשנים  הצעירים.  הכדורסלנים  עם  ושיחקו  הילדים  בפני 
האחרונות אנחנו בקשר עם שחקן העבר דורון ג'מצ'י ובמסגרת 
של  הגעה  היתר  בין  שכולל  פעולה  שיתוף  נוצר  הזה  הקשר 
הילדים של בית הספר לכדורסל למשחקים של מכבי תל אביב. 
הפעם החלטנו להביא את השחקנים אלינו ולהראות להם את 
קבוצה בסדר  לארח במושב  גדולה  גאווה  זו  הפעילות שלנו. 
גודל כזה. הילדים והשחקנים התרגשו מאוד מהמפגש". אומר 

תומר חולי, מנהל בית הספר לכדורסל בצור משה.

שחקני מכבי תל אביב 
הגיעו לצור משה

בבתי הספר במועצה האזורית לב השרון הילדים שחוגגים יום 
הולדת לא רק מקבלים מתנה אלא גם נותנים מתנה שמגיעה 

ישירות לילדים החולים בבית החולים מאיר בכפר סבא.
רוח  ילדים המחכים בקוצר  ימי הולדת הם דבר מרגש עבור 
שבמועצה  אלא  איתה.  המגיעות  למתנות  ובעיקר  לחגיגה 
יום הולדת לא  אזורית לב השרון החליטו שהילדים החוגגים 

רק יקבלו מתנה, אלא גם ייתנו.
בתי  בכלל  המתקיים  המתנות"  "חדר  בשם  בפרויקט  מדובר 
הספר היסודיים במועצה, במסגרתו הוחלט לחגוג יום הולדת 
מרוכז לכל הילדים החוגגים באותו חודש. יום ההולדת כולל 
טקס מרגש בבית הספר והענקת ברכה ומתנה קטנה לילדי יום 

ההולדת.
אבל החגיגה לא מסתיימת בכך.  ילדי יום ההולדת קונים בעצמם 
מתנה לכבוד יום הולדתם, אותה הם תורמים לילדים החולים 
המאושפזים בבית החולים "מאיר" בכפר סבא. "הרעיון הוא גם 
לחגוג לכל הילדים שנולדו באותו חודש יום הולדת וכך כולם 
זוכים לחגיגה, אך מעבר לכך, גם לתת לילדים הזדמנות לשמח 
ילדים אחרים. המתנה שהם קונים היא סמלית ומוגבלת בסכום 
של 30 שקלים, כך שכולם יוכלו לעמוד בקנייה. את המתנות 
החולים  לבית  נשלח  והוא  המתנות  בארגז  מניחים  הילדים 
מאיר כדי לשמח את הילדים המאושפזים שם". הסבירה איריס 

ריטוב, יוזמת הפרויקט.

ילדי בתי הספר תורמים 
מתנה ביום הולדתם 

לילדים חולים
בבתי הספר במועצה האזורית לב השרון הילדים 
שחוגגים יום הולדת לא רק מקבלים מתנה אלא 

גם נותנים מתנה שמגיעה ישירות לילדים החולים 
בבית החולים מאיר בכפר סבא.

איריס ריטוב עם אחות בית חולים מאיר והמתנות שנתרמו על ידי הילדים

בשיתוף פורום נשים

חינוך



המחלקה לנוער וחינוך משלים

אנו רואים בכל אחד מהישובים בלב השרון קהילה בעלת צרכים 
ואופי ייחודים ומאמינים שתפקידה של המועצה יבוא לידי ביטוי 
ביכולתה לחזק ולהעצים את כל אחת מקהילות המועצה בדרכה, ובד 
בבד לחזק את הקהילה האזורית, הצרכים המשותפים והשירותים 
ולתת  האזורית  ברמה  עמיתים  למידת  לפתח  בכוונתנו  הניתנים. 
ולוועדות תרבות, בהתאם לצרכים  ועדים  מענה והעשרה לפורום 

שיעלו. 
אנחנו מקימים מרכז צעירים בלב השרון שיספק שירותים לצעירי 
וישלב אותם בחיי הקהילה  יסייע להם  בגילאי 18-35,  לב השרון 
באזור. המרכז יפעל באמצעות מחלקת נוער וחינוך משלים ויהווה 

המשך לקשר המשמעותי של המועצה עם בוגריה. 
תחומי הפעילות של מרכז הצעירים :

-הקמת פורום מנהיגות צעירים אזורי ומעורבות חברתית.
שרות  לאומי,  שרות  שירות,  ושנות  למכינות  היוצאים  עם  -קשר 

צבאי וחיילים בודדים.
-הכנה לפסיכומטרי וסדנאות הכוון לבחירת מקצוע.

-אפשרויות תעסוקה: הכנה לעולם התעסוקה, כתיבת קורות חיים, 
הכנה לראיון אישי, לוח משרות חמות אזורי ועוד.

-מלגות
-העשרה ותרבות הפנאי: סדנאות, קורסים והעשרה בהתאם לביקוש 

בקרב הצעירים.
צרכי  למינוף  פלטפורמה  ישמש  הצעירים  שמרכז  מאמינים  אנו 
הצעירים באזור. באמצעות שיתוף ומעורבות נוכל לחבר את צעירי 
לב השרון למועצה, כך שירצו לראות כאן את עתידם ולהקים כאן 
את ביתם. צעירים בגילאי 18-35 המעוניינים לקחת חלק בפורום 
האזורי בנושא מוזמנים ליצור קשר עם מרב מגן, מנהלת היחידה 

לתרבות צעירים וקשרי קהילה, מחלקת נוער וחינוך משלים 
  merav@lev-hasharon.com 058-5551449 |  09-7960230

פתיחת שנת הפעילות בתנועות הנוער:

במהלך ספטמבר נפתחת שנת הפעילות בתנועה, אנו מציינים 

את כניסתם של חניכי שכבה ד' לפעילות התנועה ומברכים 

את החניכים הוותיקים בברכת שנת פעילות מוצלחת ומהנה.

ההדרכה  צוות  את  מציגים  בו  חגיגי  טקס  מקיים  יישוב  כל 

שמוביל ומנהיג את הנוער ביישוב, את החניכים ואת הפעילות 

שעברו בשנה שחלפה.

הטקס מסתיים בטקס אש מרהיב. 

סמינר ימי היערכות חודש ארגון וכייף צוותי הדרכה

יומיים  יצאו לסמינר בן  יישובי המועצה  צוותי ההדרכה של 

שהתקיים בגבעת ברנר, ביום הראשון הצוותים עסקו בגיבוש 

הצוות וקביעת מטרות ויעדים לשנה החדשה.

כל יישוב בחר נושא שעליו מובנים התכנים, הרכזים והמש"צים 

)שכבת י"ב( ביישובים עמלו לקראת הסמינר במשך חודש כדי 

להציב רף גבוה של יצירתיות מקצועיות וחוויה אטרקטיבית 

עבור שאר חברי הצוות. בערב קיימנו עבור צוותי ההדרכה 

ערב שכולו גיבוש וכייף עם סטנד אפ ומסיבה.  ביום השני  של 

הסמינר עסקו הצוותים בתכני תנועת הנוער "בני המושבים" 

נערכים  המדריכים  זה  בחודש  ארגון.  חודש  פתיחת  לקראת 

לקראת פתיחת השנה עם החניכים, מתמקדים בהבנת הגיל 

המודרך של הקבוצה, קביעת הנורמות וההתנהלות בקבוצה 

במשך השנה.

פתיחת שנת הפעילות במדור הנוער

היחידה לתרבות צעירים וקשרי קהילה
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SAVE THE DATE

נפתחה.  היום  ומעונות  צהרונים  במדור  הפעילות  שנת 
הפעילות כוללת 21 צהרונים בגני הילדים לגילאי 3-5, צהרון 
לילדי בית ספר "בין ההדרים"  לגילאי חט"צ עד כתה ג' ו-3 
מעונות יום לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים. הצוותים עברו ימי 
מיקי  וד"ר  צוות המחלקה  בהנחיית  והשתלמויות  היערכות 

שי המלווה את הצוותים פדגוגית. 
שתהיה לכולנו שנת פעילות בטוחה, מהנה ומוצלחת. 

חגית יהודה, מנהלת מדור צהרונים ומעונות יום.

שנת פעילות חדשה 
בצהרונים ובמעונות היום

המחלקה לנוער וחינוך משלים

היחידה לתרבות צעירים וקשרי קהילה
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הבית של יעל-  יום א' בשעה  במידעת ספריה אזורית לב השרון 
בשעה 17:30. מיועד לילדים עם צרכים מיוחדים.

כרטיס להורה וילד 20 ₪

חוויה לילית נעימה ומיוחדת שתחל למרגלות הר הזיתים במסלול 
הבריחה של דוד מפני אבשלום. לאחר מכן  נמשיך למופע פיוטים 
 ,10/10 שני  יום  בכותל.  בסליחות  ונסיים  דוד  בעיר  קצר  וסיור 

יציאה בשעה 19:30 מרחבת המועצה. עלות הסיור 60 ₪.

 10.10.2016
טיולי סליחות לירושלים

 26.10.2016 שעת סיפור
 הצב של אורן

מיכל חן פיאצ'וטקה. מיועד  לגילאי 6-3 .
כרטיס להורה וילד 20 ₪

27.10.2016
מפגש חשיפה אבות ובנים

לאור  ובנים,  אבות  פרויקט  יתקיים   20:30 בשעה  הנוער  במועדון 
הצלחתו בשנים קודמות. העיסוק בספורט מאפשר פורקן ממתחים 
ומסייע בשיפור הביטחון העצמי ומאתגר את המשתתפים מבחינה 
התכנית  מטרת  ז'-ח'.  לשכבות  מיועד  הפרויקט  ופיזית.  חברתית 
להרחיק את הילדים מהמחשב ואת ההורים מטרדות היום ולהפגיש 

אותם בפעילות האהובה על שניהם- הכדורגל. 

30.10.2016
שעת סיפור מיוחדת,

המחלקה לנוער וחינוך משלים

 סיירת הורים
חשבתם פעם מי הם הנערים והנערות 

שיושבים מתחת לבית שלכם? 
עם מי הם מסתובבים ברחבי המושב

 ובגני שעשועים? 
מה הם עושים בשעות הלילה? 

לאור ההצלחה של סיירת ההורים בצור משה, 

אנו מעוניינים לפתוח סיירות ביישובים נוספים. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף לאתגר ערכי

 וייחודי למען נוער לב השרון.

הסיירת מסתובבת בלילות בגנים ובמוקדי הבילוי 

של בני הנוער, מסייעת להם ומהווה עבורם נוכחות 

בוגרת, פעילה ומשמעותית. 

לכלל  ומגוונות  רבות  פעילויות  יתקיימו  השנה  במהלך 
במסגרת  למבוגרים  הרצאות  וביניהן:  והגילאים  האוכלוסייה 

קתדרה בלב.  קורס להכרת והבנת אמנות, 
)הסיור הראשון בנובמבר(. 

מנוי הצגות של תאטרון מופע, הצגה ראשונה:
ילד פלא 30.11.16

בבתי  לאחרונה  שהוקרנו  סרטים  הקרנות   - השרון  לב  סינמה 
הקולנוע, בליווי הרצאה בהנחייתו של איתן מלמד )מפגש ראשון  

ב-23.11.16(
שתהיה לכולם שנה טובה ומלאה בפעילויות.  

לפרטים נוספים והרשמה מדור חוגים והעשרה
09-7960231/0
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21-18.10.2016
המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל

חניכי ט'- יב'- המפעל ה 39 לזכרו של יוסי יפה- השנה נחזור 
שיקום  בעבודות  הטיול  את  נשלב  תמיד  וכמו  הגולן  לנופי 
סינגלים  פריצת  השונים.  והאתרים  המצפורים  ליערות, 
מפעל  הארץ.  מרחבי  החברים  עם  מפגש  וכמובן  חדשים 
מתקיים  חרות  מושב  בן  ז"ל,  יפה  יוסי  שם  על  ההנצחה 
בעצם  המייצגת  טיול  בשילוב  בשטח  עבודה  של  במתכונת 
את תפיסת עולמו ופועלו - שילוב ערכים של אהבת האדם, 

רוח צוות והווי, עם ידיעת הארץ ועבודת כפיים.   

 25.10.2016
חג המעלות

חג המעלות מציין את פתיחת שנת פעילות ההדרכה ברמה 
ולטקס   25/10 שלישי  ביום  להתקיים  עתיד  החג  האזורית. 
מוזמנים.  ההורים  כל  עוז  בניצני   18:30 בשעה  שיתקיים  
"סולמות  אתגרית  פעילות   - ג'/ד'-ו'  לשכבות  בתוכנית: 
באזור  טיול  מסלול  ז-ח'   לשכבות  קדימה.   ביער  וחבלים." 

הרי ירושלים.

17-18.11.2016
סמינר נערות

אנו מזמינות אותך לסמינר ייחודי
שנועד רק לך )מיועד לשכבת ט׳(

מנהיגות,  רגישות,  הבאות:  מהתכונות  אחת  לך  יש  אם 
יצירתיות, סקרנות, אכפתיות, סימן שאת חלק

מההרכב של פורום נערות בלב השרון

לפרטים והצטרפות:
 לירון 054-9200133         

ם
עי

רו
אי



להורים ולחניכים שלום רב,

נערות מתבגרות מתמודדות עם האתגרים ההתפתחותיים 
ההתבגרות  גיל  כי  ידוע  כיום  ההתבגרות.  לגיל  שאופייניים 
מהווה אתגר עבור נערות שמתבגרות לתוך חברה שעשתה 
שינוי גדול לכיוון שוויון מגדרי, אולם עדיין קיימים בה פערים 

גדולים בין נערות ונערים. 
מרוכז  בסמינר  הנערות  פורום  את  לפתוח  בחרנו  השנה 
נצא  וקבוצתיים. בתום הסמינר  שיעסוק בתהליכים אישיים 
לדרך משותפת ביחד עם הנערות ונעבור תהליך של פיתוח 
חברתית  ומנהיגות  וקבלת  נשית  העצמה  אישית,  העצמה 

למען עצמי ולמען החברה.
מטרות מרכזיות של פורום נערות

 - ה"אני"  וחיזוק  בירור   - אישית  להעצמה  כלים  קבלת 
התמודדות עם נושאים מגונים המעסיקים היום את הנערות 
, מערכות  גוף, אופנה  דימוי   - ישיר  ומשפיעים עליהן באופן 

יחסים ועוד.
קהילתית-  ופעילות  התנדבות  ויישום  ליוזמה  כלים  קבלת 
העלאת מודעות קהילתית לנושאים המעסיקים את הנערות 
שותפות  ביקורתית,  חשיבה  לעודד  נוספות,  נערות  וחיבור 

באירועים וביוזמות למען נשים ונערות.
כוח, תמיכה, הכלה  - הקבוצה תהווה מקור  תהליך קבוצתי 

והזדהות אחת לשנייה.
בהצלחה

לירון גלאם מנהלת מדור מניעה והסברה
liron@lev-hasharon.com  073-2521529

אנו מזמינות אותך לסמינר ייחודי
שנועד רק לך )מיועד לשכבת ט׳(

אם יש לך אחת מהתכונות הבאות סימן שאת חלק
מההרכב של פורום נערות בלב השרון

מועצה אזורית לב השרון
מחלקת נוער וחינוך משלים והמחלקה לשרותי רווחה והקהילה

סמינר נערות

הסמינר מתקיים בתאריכים 17-18.11.2016
)התלמידות יפסידו יום לימודים מלא באישור ותמיכת ביה״ס(

חזרה ביום שישי לפני כניסת שבת
לינה באכסניית נורדיה
עלות הסמינר: ₪190

המעוניינים יש לפנות ללירון גלאם 054-9200133

liron@levhasharon.com

רגישות
מנהיגותיצירתיות

סקרנות
מחויבותמעשיות

שאפתנותביקורתיות
אחריות
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המחלקה לנוער וחינוך משלים



16

ט׳ -י״ב         18-21.10.2016

״אלף שיר לצפון מגולן ועד לחרמון עד כנרת ועד לרמה...״

המפעל ה-39 לזכרו של

יוסי יפה

השנה נחזור לנופי הגולן, עם המרחבים הירוקים עוצרי הנשימה. 
כמו תמיד נשלב את הטיול בעבודת שיקום של היערות, 
המצפורים והאתרים השונים, פריצת סינגלים חדשים

 וכמובן מפגש עם כל החברים מרחבי הארץ

רשימת ציוד: נעלים סגורות | חולצות כחולות | 

בגדים להחלפה | שק״ש | מזרן שטח | 

בגדים חמים ללילה | כלי רחצה בסיסיים | כלי עבודה | כלי נגינה
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ביום חמישי ה- 22.9.16 התקיים יום הניקיון הבינלאומי. 
במועצה אזורית לב השרון התקיימו מספר רב של אירועים 

למען מטרה חשובה זו. 
השנה, גני הילדים ובתי הספר הצטרפו לפעילות המבורכת. 
בין גני הילדים שהשתתפו בפעילות היו גן שקמה, גן תאנה, 
גן אורנים וגן זית. כ 50 תלמידי בית הספר "בכר רוסו" 
הגיעו ליער אילנות, שם נעשה מבצע בשטחים השוליים 
של היער ונאספו כמויות אדירות של פסולת שהושארה 
על ידי מטיילים. התלמידים הפרידו את האשפה על מנת  
הסביבה  לאיכות  תרמו  ובכך  אותה  למחזר  יהיה  שניתן 
דבר  פתוח,  בשטח  הפסולת  של  הישארותה  את  ומנעו 

העלול לגרום לזיהום ולפגיעה בבעלי החיים באזור. כבכל 
שנה התלמידים הציבו ביער שילוט ומידע הסברתי עבור 
במקביל,  בעתיד.  פסולת  השלכת  למנוע  בכדי  מטיילים 
תלמידי קריית חינוך דרור יצאו כבכל שנה לאזור יער עין 

שריד וביצעו שם ניקיון מקיף. 
כמויות  סיפקו  קק"ל  בשיתוף  הסביבה  לאיכות  היחידה 
למשתתפים  וכפפות  אשפה  לאיסוף  שקיות  של  גדולות 

וליוזמים של אירועי הניקיון. 
האירוע הסתיים בהצלחה ובכך תרמו עוד קצת לסביבה 

בה אנו חיים.

מפארק  שמחבר  נוסף  קטע  המועצה  ביצעה  השנה 
בריכת החורף הנמצא בסמוך ליער עין שריד ולעין ורד 
אופניים  לרוכבי  המיועדים  שבילים  מערכת  הלב,  בדרך 
במועצה. בהמשכו  הישובים  בין  רגל שמחברים  ולהולכי 
והוא  יעבץ,  כפר  המוביל,  דרך  פורת,  מושב  השביל  של 
ובכניסות  השביל  לאורך  סימונים  ישנם  ביעף.  מסתיים 
הסברים  ובהם  גדולים  מבואה  שלטי  שכוללים  לישובים 
על הסימונים השונים, כללים והוראות בטיחות. שבילים 
אלו מיועדים לרוכבי אופניים ולהולכי רגל ומחברים בין 
הישובים במועצה, אתרים בעלי חשיבות וכמובן למועצות 
השכנות. הרעיון לשבילי דרך הלב נולד לפני כעשר שנים 
מאז  המועצה.  לתושבי  סביבה  איכות  לפעילי  בקורס 
הרעיון התגלגל, התפתח, שינה צורה, והגיע בסופו לתוצר 
הקיים היום. היחידה לאיכות החיים והסביבה שבמועצה 
לוקחת על עצמה את ההפקה שנה אחר שנה כדי לחשוף 

את התושבים לשביל ובכדי להביא גם משתתפים מחוץ 
למועצה. קדימה לצאת לטייל בדרך הלב!

איכות החיים והסביבה

יום הנקיון הבנלאומי

דרך הלב שבילי האופניים
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עובדי המחלקה לאיכות החיים והסביבה פועלים במסירות 
למימוש חוק הניקיון, פינוי אשפה, גזם וגרוטאות, הדברת 
טיפול  הציבוריים,  והגנים  הרחובות  תחזוקת  מזיקים, 

בכלבים משוטטים, תחזוקת מערכות החשמל ועוד.
סגול  מיכל  נמצאים  ובו  מיחזור  מרכז  נמצא  ישוב  בכל 
לבקבוקי  מיחזורית  "כלוב"  לנייר,  כחול  מיכל  לזכוכית, 
שתייה בנפח מעל 1.5 ליטר, מתקן איסוף סוללות, מתקן 

איסוף טקסטיל וקרטוניה.
מתקנים  מוצבים  הישוב  ברחבי  המיחזור,  למרכז  בנוסף 
נוספים לאיסוף נייר ובקבוקים מפלסטיק וכן פינות גזם 

להשלכה של גזם ביתי )ברוב המושבים(. 
בקבוקי  רק  לזרוק  נא  לבקבוקים  במתקן   - מכם  אנא 
נכנסים  אינם  מפלסטיק  האריזות  סוגי  שאר  פלסטיק. 
לפס המיחזור ונזרקות להטמנה!  בקרטוניה יש להכניס 
פסולת  וללא  בלבד  משוטחים  או  מקופלים  קרטונים 
להשאיר  אין  למשל.  פלסטיק  או  קלקר  כגון  אחרת 
קופסאות קרטונים ליד מתקני הנייר והבקבוקים הפזורים 
ברחבי המושב, את הקופסאות יש להביא למתקן המיחזור 
איסוף  קבלן  לקרטונים.  שנועד  המושב  במרכז  המרכזי 

הקרטון לא יאסוף פסולת מסוג אחר !
המיועדים  גושית(,  )פסולת  שונים  חפצים  להניח  אין 
מזבלה.  אינו  המקום  המיחזור!!  מרכז  ליד  לזריקה, 
לשימוש התושבים בכל ישוב יש מקום בו ניתן להשליך 
פסולת מסוג זה, נא לפנות לוועד המקומי לבירור המקום 

הקרוב אליך.

פסולת אריזות )הזרם הכתום( - המועצה נמצאת 
בפיילוט לבחינת שיטת האיסוף הטובה ביותר עבור 

מועצה אזורית לב השרון בהתאם למבנה הישוב, 
ההרחבות, מסתורי הפחים, קבלני פינוי וכו. בסיום 

הפיילוט תבחר השיטה המועדפת והיא תחול על כלל 
הישובים.

זו ההזדמנות למחזר כ- 70% מתכולת הפח הביתי!
לשם כך יש להקפיד על זריקת פסולת האריזות בצורה 
כתומה.  לשקית  או  לה  המיועד  למיכל  ומאורגנת  נקייה 
לשים  ניתן  הכתום  בפח  או  הכתומות  בשקיות  תזכורת, 
היגיינה  חומרי  אריזות  הסוגים,  מכל  פלסטיק  אריזות 
וניקיון, אריזות מתכת וקופסאות שימורים, אריזות נייר, 
קרטוני  תרופות,  אריזות  ועוגיות,  חטיפים  ניילון  שקיות 
ביצים, קרטוני חלב, אריזות מעדנים ואריזות מוצרי חלב. 
  08:00 השעה  עד  שלישי  ביום  להוציא  יש  השקיות  את 

ואפילו יותר משקית אחת )כל המרבה הרי זה משובח(.

אין להשליך למיכל כתום אריזות זכוכית, כלים חד פעמיים 
ארגזי קרטון ואריזות קלקר!

באחריות הועדים המקומיים:
ודיווח  הישובים  ניקיון  על  אחראי  המקומי  -הוועד 
להפרת  הקשור  בכל  והסביבה  החיים  לאיכות  למחלקה 

חוק וסדר.
-ועד מקומי המעוניין לבצע גיזום שדרות עצים בישוב, 
המוניציפאלית  היחידה  עם  הגיזום  את  לתאם  חייב 

במועצה.
השינויים  על  לתושבים  לדווח  ידאג  המקומי  -הוועד 

במדיניות פינוי הפסולת במועצה.
-בישובים שיש בתחומם פינות גזם, הוועד המקומי יפעל 
בכל  איסור השלכת פסולת  על  להצבת שלטים המורים 

פינות הגזם.

תושבים יקרים,
לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, 

המחלקה לאיכות החיים והסביבה נערכת 
לפינוי הגזם, הפסולת והאשפה 

בכל יישובי המועצה.

גזם נקי:
הפינוי מתבצע בשעות הבוקר והנכם 

מתבקשים להקפיד ולהוציא את הגזם 
הנקי לפינות הגזם בלבד )אשר נקבעו 

ע"י היישוב( בערב שלפני יום פינוי הגזם 
ביישובכם. הפינוי הבא יהיה רק לאחר חג 

הסוכות, החל מתאריך 25.10 על פי יום 
הפינוי בישובכם.

תושבים יקרים,
מועצה אזורית לב השרון משקיעה אמצעים ומאמצים רבים בשיפור מתמיד של 
איכות החיים והסביבה, תוך טיפוח חזות הישובים, בשמירה על ניקיון הישובים 

ובשיפור רמת השירותים המוענקים לכם.

איכות החיים והסביבה

הערכות לקראת
חגי תשרי  

תושב אשר יוציא גזם 
ופסולת גושית לרחוב - ייקנס !
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איכות החיים והסביבה

 1.5 של  בנפח  מפלסטיק  שתייה  בקבוקי 

ליטר ומעלה ומיכלי פלסטיק שונים )חומרי 

ניקוי, קוסמטיקה, מזון ועוד(

ופחיות  וזכוכית  מפלסטיק  שתייה  בקבוקי 

במסגרת חוק הפיקדון - עד 1.5 ליטר

סוללות משומשות )קטנות וביתיות(

מיכלי זכוכית כמו צנצנות, 

בקבוקי שמן זית וכו

בגדים משומשים

מחברות,  לבנים,  ניירות  מנשרים,  עיתונים, 

מזון,  מוצרי  של  קטנות  קרטון  אריזות 

קוסמטיקה ותרופות

ארגזי קרטון גדולים

פסולת בניין 

הכוללת כל פסולת כתוצאה משיפוץ, הריסה 

או בנייה )אבנים, בלוקים, חול...(

גזם ביתי הכולל ענפים, שיחים, דשא מכוסח

למעוניינים במיחזור פסולת רטובה

וירקות,  פירות  של  )שאריות  אורגני  חומר 

קפה,  שאריות  אטריות,  פסטה,  אורז,  לחם, 

עצים  של  גזומים  רכים  ענפים  תה,  שקיות 

פיסות  קצוץ,  דשא  שלכת,  עלי  ושיחים, 

קטנות של בדים טבעיים, חתיכות נייר ועוד(

)מיחזורית(  פלסטיק  לבקבוקי  איסוף  מיכל 

פזורים ברחבי המושב

דמי  את  ומקבלים  העסק  לבתי  מחזירים 

האיסוף  למיכלי  משליכים  או  הפיקדון 

במוסדות החינוך של המועצה )בתי ספר וגני 

ילדים(

במרכזי  נמצאים  סוללות  לאיסוף  מיכלים 

החינוך,  במוסדות  המושביים,  המיחזור 

משרדי המועצה, מחסנים טכניים ומזכירויות 

הישובים

מיכל איסוף זכוכית )סגול( במרכז המיחזור 

במרכז  משומשים  לבגדים  איסוף  מיכל 

המיחזור

מיכל איסוף לעיתונים פזורים ברחבי המושב

מיכל איסוף לקרטונים במרכזי המיחזור

מסוג  פסולת  השלכת  על  מוחלט  איסור  חל 

זה ברשות הרבים או בכלי אצירה המיועדים 

על  לפנות  מחויב  התושב  אחרת.  לפסולת 

הטמנה  לאתר  הבניין  פסולת  את  חשבונו 

מוסדר בלבד!

ביתי  גזם  בישובים  הגזם  בפינות  מניחים 

בלבד !

אורגני  דשן  ומכינים  לקומפוסטר  משליכים 

)קומפוסט( לצמחי הבית והחצר

רצוי להשתמש בסוללות נטענות

נא לא להשליך אריזות של משקאות חלב 

ומיצים, לא ניתן למחזרן עם נייר

יש לשטח ולקפל את הקרטונים

לפני השלכתם

על התושב להמציא אישור

על פינוי הפסולת לאתר מורשה 

במידה וידרש

חל איסור על שריפת גזם !

תושבי המועצה יכולים לרכוש 

קומפוסטר ב - 50% הנחה. 

לפרטים נוספים: 

טל' 073-2521528

המועצה האזורית לב השרון חרטה על דגלה את נושא איכות הסביבה ומשקיעה 
משאבים רבים בקידום המיחזור. 

התושבים מתבקשים להקפיד על הפרדת פסולת על פי ההנחיות, לשמור על שלמות המיכלים ולשמור 
על הניקיון והסדר במרכזי מיון הפסולת. התושבים מחויבים לקיים את חוקי העזר בנושא ניקיון וסביבה, 

העבריינים צפויים לקנסות.

  יחד, במאמץ משותף, נשמור על היישובים שלנו נקיים וירוקים, תודה על שיתוף הפעולה!

מדריך להפרדת אשפה וגזם ומיון פסולת למיחזור
הערותסוג המיכלסוג הפסולת



לאוכלוסיית  מופת  מועדון  עוז  בניצני  נפתח  האחרון  מרץ  בחודש 
ניצולי השואה, תושבי הגוש הצפוני במועצה. המועדון נפתח בשיתוף 
פעולה בין משרד הרווחה, המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ומושב 

ניצני עוז שנרתם להרים את הכפפה.
מושב ניצני עוז בחר להציב את ותיקי המושב בלב העשייה. מבנה 
בית הכנסת הישן שבישוב, עבר שיפוץ נרחב והמבנה כולו הותאם 

לרווחתם של בני הגיל השלישי.
אל המועדון מגיעים שלוש פעמים בשבוע, כ 35-40 ותיקים, הנהנים 
התעמלות  שיעורי  ובניהן  ואיכותיות  מגוונות  פעילויות  משלל 

ותנועה, הרצאות, מופעי מוסיקה, טיולים, סדנאות ועוד.
טקס הפתיחה החגיגי בנוכחות ראש המועצה עמיר ריטוב, המפקחת 
מרוז,  תמי  הגב'  הרווחה,  במשרד  השואה  ניצולי  לנושא  הארצית 

אורחים רבים נוספים וקהילת ניצני עוז, התקיים ב 27.9.
אורית בר, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה רואה במועדון 
להם חלק  ניצולי השואה,  דור  ומוקיר את  זה מפעל חשוב, מכבד 

מהותי בהקמת היישובים.
המועצה האזורית לב השרון מברכת את מושב ניצני עוז על תרומתם 

המשמעותית להעשרת ושיפור איכות חייהם של ותיקי המועצה.

רווחה וקהילה
ניצני עוז:  "בית גיל עוז"

מועדון מופת לניצולי שואה 

התחנה מאגדת בתוכה שלוש רשויות: לב השרון, תל מונד וחוף 
השרון ומתקיימים בה טיפולים פרטניים זוגיים ומשפחתיים.

השנה התמקד יום העיון ביחסי אובייקט ובדפוסי זוגיות מורכבים, 
ההרצאה  קליין.  מלאני  של  האובייקט  יחסי  תאוריית  פי  על 
המרתקת ניתנה לצוותים על ידי  ד"ר זיוה לויטה, עובדת סוציאלית 
ופסיכואנליטיקאית, המדריכה דורות רבים של מטפלים. ביום העיון 
סמוכות,  מרשויות  זוגיים  ומטפלים  סוציאליים  עובדים  השתתפו 
הנוער  לחוק  עו"סים  ולמתבגרים,  לילדים  שונים  טיפול  ממרכזי 
ועו"סים לסדרי דין. אולם המליאה היה מלא מפה לפה ויום העיון 
אותו הובילה עו"ס אילנה נחום, מנהלת התחנה האזורית, הוכתר 

כהצלחה גדולה. לפניות ניתן ליצור קשר: טל:09-7960243/205
eilana@lev-hasharon.com

פרויקט "במזל דגים" בהנהגת פורום נשות לב השרון והמחלקה 
לשירותי רווחה וקהילה פועל בימים האחרונים במלוא המרץ 
לקראת ראש השנה. המתנדבים הכינו תבשילים ומצרכים עבור 
חג.  ארוחת  להכין  באפשרותם  שאין  המועצה  ברחבי  אנשים 
סביב  לחגוג  שיוכלו  בכדי  התושבים  לבתי  חולקו  הארוחות 
על  הקהילה  לתושבי  תודה  ובהנאה.  בשמחה  החג  שולחן 

הנתינה והתרומות.  

פורום נשים במזל דגים

התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי
ב 12.9, התקיים באולם המליאה שבמועצה, זו השנה השלישית 

ברציפות, יום עיון ביוזמת התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי.
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אות ראש המועצה לעובדים מצטיינים 

הוענק לחן אלקלעי ויוסי דוד

 מיחידת הפיקוח במועצה. 

גדולים  בהיקפים  עבודה  מבצעת  הפיקוח  יחידת 
ובתנאים לא פשוטים. התפקיד קשה ואחראי במיוחד. 
"אתם  המצטיינים:  את  בירכה  הפיקוח  יחידת  מנהלת 
השני  את  אחד  משלימים  אתם  במינו,  מיוחד  צוות 
במילוי תפקידכם, תוך העלאת מודעות ויישום רעיונות 
רבה  במקצועיות  עבודתכם,  בהתייעלות  משמעותיים 
ותוך שמירה על כבודכם וכבוד הרשות בה אתם עובדים. 
כמנהלת יחידת הפיקוח, בורכתי בצוות מדהים וערכי, 
צוות נאמן ואמין, צוות אשר מפגין את יושרו ואיכותו 
והסביבה בפרט  איכות החיים  גאווה למחלקת  ומהווה 
ראש  "אות  קבלת  את  רואה  אני  בכלל.  המועצה  ולכל 
ובחשיבותו  בחוזק  ובפועלו,  בצוות  כהכרה  המועצה" 

ומאחלת לכם להמשיך הלאה בגאווה, מגיע לכם".  

המצטיינים שלנו

מתנה יחיא, העובדת המצטיינת 

לשנת 2016 במפעל העובד המצטיין 

של  ״ידיעות אחרונות״
מנהלת החשבונות במועצה אזורית לב השרון, מתנה 

יחיא, נבחרה לעובדת המצטיינת לשנת 2016. 
מקצוע הנהלת חשבונות נחשב למקצוע אפור הנחבא 
המאפיינים  ונראות  הילה  בו  אין  המסמכים,  אל 
מקצועות ותפקידים אחרים בארגון. חשיבות המקצוע 
בו  העוסקים  זוכים  רחוקות  לעיתים  רק  אולם  רבה, 

לחשיפה ולהערכה על עבודתם.
מאיר שביט, גזבר המועצה נימק את המלצתו לבחור 

במתנה לעובדת מצטיינת: 
יחיא עובדת במועצה למעלה מעשרים שנה  "מתנה 
ומבצעת את עבודתה בחריצות ובנאמנות יוצאת דופן. 
על אף קשיים רבים שחווה, מתנה תמיד משמשת אבן 
בסיס לעבודת הנהלת החשבונות גם בימים של חולי 
העבודה.  בחשיבות  והכרה  אחריות  מתוך  ומכאוב, 
היא מבצעת את עבודתה תמיד   בסבר מאיר פנים, 
היא חברה נעימה לכל עובדי המועצה ובעלת תודעת 

שרות מהגבוהות שיש. 
רבי עקיבא שהיה גדול בתורה אמר על אשתו הענווה 
והצנועה רחל בת כלבא שבוע כי היא תורתו הקדושה, 
זאת בשל המסירות שבה טיפלה בו ובענייניו עת ספון 

היה בחדריה של תורה.
כרחל זו, כך היא מתנה יחיא, אישה קטנת גוף אבל 
זו  יוצאי דופן.  יפה שעה  בעלת שאר רוח ומסירות 
להסיר את מסך הענווה ולכבד את מתנה בתואר שכה 
ראויה היא לו. בשל כל אלה ועוד יותר, גם אם ארוכה 
הייתה הדרך, בחרתי להמליץ על הגב' המתנה יחיא 
לעובדת מצטיינת במועצה אזורית לב השרון לשנת 

".2016

יוסי דודחן אלקלעימתנה יחיא

21



בטחון

בתאריך 19/9 הובא למנוחות מש"ק אשכול היישובים 
ופורת(   יעף  עזריאל,  יעבץ,  כפר  שריד,  עין  ורד,  )עין 

רס"ב עמרם גיאת ז"ל )עמי סלימאן(. 
עמי שירת במשמר הגבול במשך  15 שנים בתפקידים 
שונים. הוא היה שוטר מקצועי, צנוע ועניו שתמיד היה 

נכון לעזור לכל אדם ופתר בעיות בדרכי נועם. 
והותיר אחריו אישה  עמי נפטר בעת שירותו בגיל 52 
פטירתו.  את  כואבים  וחברים  מתנדבים  שוטרים,  ובת. 
שוטרי המרכז המשולב, לב השרון, מרכינים את ראשם 

ומשתתפים בצער משפחת גיאת.  ת.נ.צ.ב

ראש המועצה, עמיר ריטוב, סופד לעמי: 
עמי, 

וביקש  עזרה  צריך  היה  למעלה  לי שמישהו שם  ברור 
את הטוב ביותר לצדו, אחרת אין לי הסבר להסתלקותך 

הפתאומית מחיינו.
וסגני  ידידי  ורוני,  תמי  שרה,  היקרה,  סלימן  משפחת 
יצחק יצחק, קהילת כפר יעבץ, תושבי לב השרון ומוקירי 

זכרו של עמי.
איבדנו חבר יקר. 

עמי  שנים.  רבת  הכרות  היא  עמי,  עם  שלי  ההיכרות 
אוהב אדם באשר הוא. עניו, צנוע, אכפתי ורגיש. 

עמי איש רעים מיוחד אשר בחכמתו ובחוש ההומור שלו 
הצליח לקרב לבבות. תמיד היה נעים לשהות במחיצתו, 
ובזכות  חברות   וקשרי  עבודה  קשרי  לקשור  ידע  הוא 
כישרון זה היה פעיל בתחומים רבים בשירות הציבורי 
מקומי  ועד  כיו"ר  בפרט.  המוניציפאלי  ובתחום  בכלל 
הביטחון  ובתחום  הישוב  לפיתוח  דאג  הוא  יעבץ  כפר 
כיהן במספר תפקידים למען בטחון התושבים וביניהם 
רב"ש הישוב ובתפקידו האחרון מש"ק אשכול הישובים 

כפר יעבץ, עזריאל ופורת.
עמי אמנם עסק רוב חיו בביטחון, יחד עם זאת, האמין 
אמונה גדולה בחינוך ובנוער. בנועם הליכותיו פעל עמי 
רבות בתחום הנוער והצעירים. כנאמן נוער הוא ליווה 
את פעילות הנוער מקרוב ותרם מניסיונו למדור הנוער 
בנות  והצעירים,  הנוער  לבני  בוגר  אח  היה  במועצה. 
השרות הלאומי וצוות ההדרכה  בכפר יעבץ אשר ראו 
פנים,  חיוך מאיר  והערצה. תמיד עם  בו מודל לחיקוי 
התעניינות כנה ואמתית באחר ורצון טוב לעזור לכל מי 

שצריך.
שיחות  לנו  היו  להכירך.  גדולה  זכות  לי  היתה  עמי, 
ניסיון  ואת  תבונתך  את  מאוד  הערכתי  רבות.  אישיות 
חייך. השארת משפחה שתחסר אותך וגם אנחנו במועצת 

לב השרון נתגעגע. 
בעל  בן,  איבדתן  המשפחה,  וכל  רוני  תמי,  שרה,  ולכן 

ואב מסור.
באבלכם  ומשתתפת  ראש  מרכינה  השרון  לב  משפחת 

הכבד.

נפרדים בצער 
מרס״ב עמרם גיאת ז״ל
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מוסדות החינוך ועובדי המועצה תרגלו הגעה למרחבים 
המוגנים. ביום שלישי, 20.09.16 בשעה 11:09, נשמעה 
אזעקה ברחבי המועצה. בתי הספר, גני הילדים ומעונות 

היום ברחבי המועצה תורגלו בהתאם להנחיות. 
פנינה  המועצה  מנכ"לית  ריטוב,  עמיר  המועצה,  ראש 
אמויאל משה ומנהלת מחלקת החינוך, רונית רופא הדרי, 
ביקרו בבית הספר "שכטרמן" וביקשו להודות לתלמידים 

ולסגל בית הספר על ההתנהלות הטובה בתרגיל.
גם עובדי המועצה נדרשו להגיע למרחבים המוגנים תוך 
90 שניות בהתאם להנחיות פיקוד העורף. קב"ט המועצה, 
ירון בלנרו פלג, מסר כי גם משקי הבית נדרשים לתרגול, 
בעיקר בשעות הערב. "כל בית אב מתבקש לתרגל יחד עם 

תושבי הבית הגעה למרחב המוגן הקרוב ביותר".

תרגיל מוסדות חינוך

למבנה  אלו  בימים  מועתק  חירות  במושב  המתנדבים  בסיס 
חדש. הועד המקומי בחירות הקצה מבנה לבסיס המתנדבים 
והמועצה  מג"ב  של  משותף  במימון  משופץ  אלו  שבימים 
היישוב,  רב"ש  מלווים  השיפוץ  את  השרון.  לב  האזורית 
ראש  חג'ג.  עמוס  רס"ר  המתמידים,  בסיס  ומפקד  כספי  חגי 
המועצה, עמיר ריטוב ציין: "הבסיס הישן לא היה בית ראוי 
ואני שמח שהעתקת הבסיס למבנה החדש  למתנדבים שלנו 

יצא לדרך". 

המיועד  בקורס,  מג"ב.  למתנדבי  ב'  שלב  קורס  החל 
משופרים  כלים  המתנדבים  יקבלו  ותיקים,  למתנדבים 
להתמודדות מול אתגרי הפח"ע )פעילות חבלנית עוינת(, 
מש"ק  מוביל  הקורס  את  בדרכים.  והזהירות  הפשיעה 

אשכול צור משה, נתנאל מנצור.

בשבועת הקרובים יחל קורס שלב א' למתמידים. הקורס 
לטובת  מזמנם  לתרום  מעוניינים  אשר  לתושבים  מיועד 
מפקדת  מובילה  הקורס  את  המועצה.  תושבי  ביטחון 
תושבים  בן דוד.  ויקי  בסיס המתמידים במושב גאולים, 
המעוניינים להתנדב, מוזמנים לפנות לויקי  0505074202

קורס שלב ב' למתנדבי מג"ב

קורס למתמידים

בסיס מתנדבים חדש בחרות

מחלקת הבטחון 

במועצה האזורית לב השרון 

מאחלים שנת שלום
שנת בטחון ושלווה
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בפעילות משטרת ישראל איתרה כיתת הכוננות של לב השרון 
המורכבת ממתנדבים ,37 שוהים בלתי חוקיים )תושבי איו"ש 
הקימו  אותו  )זולה(  במתחם   )16-17 בני  קטינים  כמחציתם 
לעצמם באזור החקלאי סמוך למחלף דרור, ובו ציוד המצביע 
חשוד  רכוש  גם  נתפס  בחיפוש  ממושכת.  לשהייה  ניסיון  על 

כגנוב. השב"ח נעצרו וחקירתם נמשכת. 

כיתת הכוננות של 
לב השרון בפעולה



אדם  בני  נפשות  של  האחדותי  הקשר 

בין  ורגשותיו,  הלב  בראי  בבהירות  נראה 

אדם,  בני  בלב  הפועמים  הרחמים  ברגשי 

מלבותיהם,  הזורחת  האהבה  באור  ובין 

הטבעיים  השלום  שלוחי  הם  שאלו  לפי 

את  מבטאים  והם  לב,  אל  מלב  היוצאים 

האנוכיות  בלי  בעצמו,  האדם  דמות 

האלו  לרגשות  המקור  שבו.  האגואיסטית 

הנפשות.                                                        על  המרחף  העליון  האור  הוא 

בקרבכם"  אתן  רוחי  "ואת  שנאמר:  כמו 

את  פותחת  שהיא  כ"ז(  ל"ו,  )יחזקאל 

האור  עולם  הוא  הפנימי.  עולמם 

כל  בו  אשר   - נפשם  בפנימיות  הצפון 

הגמורה.                                             האחדות  בסוד  עולות  הנשמות 

אמרו:  לברכה(  זיכרונם  חכמינו   =( חז"ל 

"כל שרוח הבריות נוחה הימנו )= ממנו(, 

רוח  שאין  וכל  הימנו,  נוחה  המקום  רוח 

הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה 

הימנו".

שהאדם  י"ג,  משנה  פ"ג  אבות  ממסכת 

אשר רוח הבריות נוחה הימנו, זאת אומרת 

שהוא להם למשיב נפש, לפי שהם מוצאים 

גם,  שהוא  הכללי,  האדם  דמות  את  בו 

דמותם הנכספת, והם שמחים כשמוצאים 

בגלל שרוח המקום  זה  והרי  "האדם"  את 

נוחה הימנו, לאמור: שרוח הבורא יתברך 

הפרטי  ה"אני"  מתחום  ויצא  עליו,  שורה 

עם  הרוחני  המגע  ידי  על  כללי  ונעשה 

באורו  הכל  ומכיל  הכולל  העליון  האור 

הרגשת  את  בו  מוצאת  הבריות  רוח  ואז 

הפרטיות  בלי  האדם  של  ההוויה  עצם 

והיא  שבו  והאינדיבידואליזם  והאנוכיות 

תמיד  נמצאת  שרוחה  לפי  הימנו.  נוחה 

ליהנות  זוכה  ואינה  עצום  נפשי  במחנק 

ההרגש  שהיא  העצמי,  שולחנה  מעונג 

ברוח הבורא, הנמצאת בקרבו ובפנימיותו 

את  מוצאת  היא  כאשר  נוחה  רוחה  ולכן 

האדם העליון אשר רוח הבורא פועמת בו, 

והוא הגיע אל עצמו - אל גילוי האדם שבו. 

"נוחה הימנו", לאמור: שרוח הבריות נוחה 

הימנו, לא בגין איזו סיבה של עשירות או 

הבורא  שרוח  הוכחה  כל  בכך  או  שררה, 

שום  מבלי  בעצמו,  מהאדם  הימנו  נוחה 

סיבה אחרת הפועלת לסנוור עיני הבריות 

"ממנו" לאמור:  נוחה  אלא שרוח הבריות 

אחרת  סיבה  כל  ומבלי  בעצמו,  מהאדם 

חיצונית הבאה לסנוור עיני הבריות בברק 

חיצוני וללא "כיסוי".

הרגשת עצם ההוויה האנושית הראשונית 

אמרו  וכבר  שבהרגשות,  הנעימה  היא 

בסבר  אדם  כל  את  מקבל  "והוי  חז"ל: 

אדם  שאם  מלמד  כיצד?  יפות.  פנים 

שבעולם  טובות  מתנות  כל  לחברו  נתן 

כלום!  נתן  לא  כאילו  הרי  זעומות,  ופניו 

יפות  פנים  בסבר  חברו  את  המקבל  אבל 

זה נחשב  ואפילו לא נתן לו מאומה, הרי 

שבעולם.                                                                                                              המתנות  כל  לו  נתן  כאילו 

"הנותן  שאמרו:  חכמינו  דברי  יובנו  וכך 

פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו 

בדברים מתברך באחת עשרה ברכות". לפי 

שחסרונו שלו אינו רק במשאבים כספיים 

סביבותון  מהחברה,  שונה  הוא  ושבכך 

אלא  כל,  בחוסר  נאנק  והוא  רכוש  שלהם 

שזה משתקף גם בכל מהותו העצמית.

ואנו מוצאים בספרות התלמודית במסכת 

נדרים דף ס"ד ע"ב: "עני חשוב כמת" כי אינו 

ומשמעותה  מהותה  כי  המציאות.  בדרגת 

של מציאות וגדרה הינה ישות קיומית של 

בה  יש  שבעולם  מציאות  כל  כי  מה  דבר 

קניין, החזקה ברכוש ולו כלשהו, אבל העני 

הזה אין לו מאומה.     והנאמר בספרות 

העניות,  מן  קשה  העולם  אין  המדרשית: 

י"ג אלול ע"שק לסדר "כי ימין ושמאל 
תפרוצי וזרעך, גויים ירש" תשע"ו

הנכתב מוגש ומוקטר לאיש, שהוא מוסד, 
יצחק יצחק הלוי נר"י

אשרי משכיל אל דל

 בברכת השנים הטובות לברכה 
החגים והמועדים 

 כתיבה וחתימה טובה
באהבה

אשר בהרב מורדכי אריה זמל 
מכהן בקודש מ"ב 42 שנה

הרב אשר זמל שליטא

מדור דת
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שהיא קשה מכל הייסורים שבעולם ומקבל 

ייסורים שבעולם ולא עניות.  אני עלי כל 

כשאצא לשוק ואין בידי פורטה לקנות, מה 

אוכל?"

לעניות.  הביטוי  של  ההמשגה  והרחבת 

כדוגמה  לאמור:  לשוק"  יוצא  "כשהוא 

ומנהל לפיו של ההליכה האנושית הטבעית 

פרוטה  בידו  ואין  האדם,  בני  כל  כדרך 

המציאות  מכל  מתבדל  הוא  אז  לקנות, 

תיזה  אנטי  שהיא  רואה  שהוא  האחרת 

למצבו הקודר. 

העולם סגור נעול בפניו.

הוא יורד מדרגתו והאנושית של פתיחות 

חברתית ונכנס לחביונו ופנים נפשו, יחידי 

ובודד וכמת שנבדל מן העולם. והוא חש 

בו  כופרת  המציאות  כל  כאילו  ומרגיש 

על  זועקת  היא  ובנטישתו  מודה,  ואינה 

מחדלה וחדלונה. ובהיותו עני, על פי רוב, 

גם יחס בני האדם כך.

לפי תהומות  הנוקבת  פנינה אדירה  ושוב 

שנחתם  הירושלמי  מהתלמוד  הנפש: 

מסכת  בטבריה,  עשרה  השמונה  במאה 

לו  יש  "אדם  י"א:  הלכה  פ"ט  ברכות 

מודה  הוא  הרי  עשיר  הוא  אם  קרוב 

עני  היה  "ובאם  אחריו:  ופסוק  בו". 

בקרבתו".                                                            בו  וכופר  מתנכר  קרובו  הרי 

אביון,  עני,  לעני:  נקראו  שמות  שמונה 

מסכן, רש, דל, מך, הלך. 

לכל,  שתאב   - אביון  כמשמעו,   - עני 

מסכן - שהוא בזוי לכל כנאמר )קהלת ט'( 

"וחכמת המסכן בזויה", רש - מן הנכסים, 

דל - מדולדל מן הנכסים, דך - מדוכדך, מך 

- שהוא מך לפני כל עשוי במין אסקופה 

התחתונה, הלך - שכל נכסיו הלכו לו.                                                                                    

פרק  ויקרא  לספר  רבה  ממדרש  הציטוט 

ל"ד. ולכן צעקת העני הינה על עצם זליגת 

וצעקתו  האנושית  מהדרגה  נפשו  וירידת 

לבני  השתוותו  אי  על  תיגר  קריאת  היא. 

אדם, ועל מובדלותו מהם אני אדם... והוא 

אדם... ולמה מצבי כה מר!

ועוזבים  ומעודד,  לו מקשיב  אין  ואוי אם 

ולכן  במרירותו  בודד  אותו  ומעזיבים 

לעני  פנים  מאיר  מעודד,   - "המפייסו" 

ויודע לא רק מה לומר אלא ישים דגש מה 

הרי  מתפייס,  שהוא  והתוצאה  לומר,  לא 

העלה  בזה  התפייסות  לידי  שהביאו  בכך 

רוחו  מצב  מתחתית  האומלל  העני  את 

העכור, ובכך עלה בידו לסלק את קריאת 

התיגר והזעקה.

נתינת  שעצם  חז"ל:  קובעים  כך  ומשום 

הצדקה מזכה אותו בשכר של שש מצוות 

לפייסו  גם  יודע  ממון  הנותן  וכאשר 

עשרה  אחת  מרוויח  הוא  כאן   - לעודדו 

מצוות ובסגנון התלמודי - י"א ברכות ויש 

מוסיפים כי התמיכה הכספית שנותן לעני 

הוא רק עניין של סיוע זמני ,אבל המפייסו 

בדברים של מילים תואמות שמרעיפות על 

המסכן טל תחייה ומחיות את רוחו. 

לזמן  קצוב  אינו  והפיוס  הטובות  המילים 

כי לעולם הוא מפויס. והפיוס מחייה אותו 

ובהעמקת  לו  נותן  שהוא  הכסף  מן  יותר 

מבט.   

והמביא  העני  את  שמפייס  הזה  הפיוס 

לידי פיוסו, הרי זה בגלל שהמפייס משתף 

עצמו, ולו במידה ידועה בסבלו ובעקתתו 

של העני, והעני המרגיש שלב העולם סגור 

והמפייס  לכל".  בזוי  "שהוא  בעדו  ונעול 

הזה פתח את לבבו לסבלו של העני, ולב 

בזה  הרי  וברחמים,  באהבה  נפגשו  בלב 

הוא  וגם  לבורא,  קודש  לבבו  את  העלה 

מתברך בי"א ברכות. 

מי ייתן ונשכיל וניישם.

"אשרי משכול אל דל..."   

מאגר התמונות מאלבומי התושבים שמתועד באתר ישראל 
נגלית לעין הולך וגדל ובפרוס שנת תשע"ז אנו שמחים לחדש 

ולשתף במגוון תמונות חג מרחבי הארץ. לכל ידידנו ושותפנו, 
מתנדבים, פעילים ובעלי אלבומים,

שתהא זו שנה ברוכה בפעילות ראויה לתיעוד....
שנה של חשיפת ספורים מעניינים

שנת שלום וברכה, צוות ישראל נגלית לעין
לפרטים נוספים:  מרב דנינו   052-3267264

קובעים חז"ל: 

שעצם נתינת הצדקה 

מזכה אותו בשכר של

 שש מצוות וכאשר 

הנותן ממון יודע 

גם לפייסו לעודדו -

 כאן הוא מרוויח 

אחת עשרה מצוות

חברים ושותפים יקרים, הקיץ עבר וגם החום הגדול, שנה חדשה באה לכל...
הביטו וראו קטונתי אתמול, הקיץ עבר ואני כבר גדול...  )שמואל בס(
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רווחה וקהילה



גולן יעל
20 שנות עבודה במועצה במגוון תפקידים: התחלת לעבוד בצהרונים  יעל היקרה, 

והמשכת כסייעת בגנים. טיפלת בילדים בדאגה ובאהבה רבה.
בחווה החקלאית היית לכולנו אם בית, הדרכת והכנת עם הילדים מטעמים במטבח, 
הכל  ובחממה.  בגינה  ועדרת  פינה. השקית  כל  וטיפחת  צבעת  החי,  בפינת  טיפלת 
לגנונים.  בישלת  אף  האחרונה  ובשנה  רב  ובטעם  בכישרון  יצירה,  בחדוות  נעשה 

השארת לנו מאחור מזכרות רבות, ריחות נעימים וטעמים משובחים.
יעל שלנו, יצאת לפנסיה צעירה ויפה. מאחלים לך בריאות, אושר והנאה רבה.

בימים אלה אנו נפרדים מעובדי המועצה היוצאים לגמלאות.
מובאים בזאת קטעים שהוקראו בערב ההוקרה לפורשים:

אזולאי דינה מטפלת במעון שער אפרים
הייתה לנו זכות גדולה לעבוד אתך.  את אשת חיל במלוא מובן המילה.

נכונים  הרגלים  להם  הקנית  טובים,  חברים  להיות  הילדים  את  לימדת 
וערכים חשובים,  העשרת את עולמם על ידי לימוד מושגים וברכות הנך 

דוגמא לכולנו בחריצותך. את אחראית , אנושית, מאד אהובה ומקובלת.
אשרינו שזכינו לעובדת כה מסורה.

להיפרד ולומר שלום זה לעיתים קצת עצוב וכעת אנו, צוות מעון שער 
אפרים מביעות בפנייך את הערכתנו ואהבתנו הרבה אליך ולפועלך.

תודה על שנים רבות של טיפול מסור, חום ואהבה לכל כך הרבה דורות 
של קטנטנים.

אליצור אהובה
הקמת מפעל חיים שמעורר גאווה והשתאות. שנים 
הזדמן  שבה  וקשובה  עקבית  רגישה,  עבודה  של 
לאימהות,  שהפכו  ילדות,  ליווית  דורות.  ללוות  לך 
קהילה  עבור  לכתובת  הפכת  כך  לסבתות.  שהפכו 
שלמה. ניחנת בכישורי הנהגה הטבועים באישיותך, 
בתבונה  במצבים,  מפוכחת  התבוננות  ביכולת 

ובאמונה באדם.
השרות  את  ניהלת  בהן  רבות  שנים  לאחר  היום 
האצבע  טביעות  את  לזהות  ניתן  הפסיכולוגי 

הייחודיות שלך.
כל  לאורך  לאחרים  ונתת  שעשית  שכמו  מאחלים 

השנים הללו, תתני לעצמך ולמשפחתך,
ותזכי להנאה, בריאות טובה והצלחה בכל
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מדרי פוריה
לאות.  ללא  והשקעה  בהתמדה  במסירות  עבדת  רבות  שנים 
פעלת  יום  בכל  ואהבה  בשפע  חום  הענקת  רבים  לתלמידים 

רבות בראש גדול ידך הייתה בכל מכל
מאחלים לך כולנו חיים טובים מצוות כמשפחה כולם אוהבים 
והרבה  לבריאות  ותזכי  ויושר  באמת  פוריה  להיות  המשיכי 
"for ever אושר על השעות שנתת הרבה מעבר נזכור זאת

מלכה רותי
במשך שנות עבודתך ב"דרור"  הטבעת את חותמך ולימדת  אותנו פרק 

בהתנהלות אחראית ובשאיפה למצוינות.
בהקפדה שאינה מתפשרת על שום פרט, לא ויתרת עד שהיית שבעת 

רצון ובטוחה שהמשימה הושלמה  באופן הטוב ביותר.
מסירותך, יעילותך  ובעיקר נאמנותך לבית הספר ולאנשים סביבך הפכו 
אותך במהלך השנים לאורים ולתומים  בחטיבת הביניים, וכולנו למדנו 

להיוועץ בך, להיעזר בך ולסמוך עלייך.
זאת הזדמנות לומר תודה ענקית על הכול ולאחל  לך שנים רבות של 
בריאות, של אושר ושל שלווה בקרב בני משפחתך וחברייך. אנחנו כבר 

מתגעגעים.

טפר אביגדור
אביגדור שלנו, הלא הוא אבידרור

ממקימי הקריה ומעמודי התווך שלה. היושב מול אביגדור הוא כתלמיד היושב 
מול רבו... אוצר בלום של ידע ומקצועיות העושה את עבודתו בנאמנות גדולה, 

השקעה, מסירות והתמדה.
תודה על הזדמנות הפז לעבוד  לצידך וללמוד ממך כיצד לקדם עניינים להתגבר 
לצידנו  שעמדת  על  תודה  יצירתיים.  פתרונות  ולמצוא  ומשברים  קשיים  על 
בנועם המיוחד רק לך! בטוחים אנו שלא אמרת את המילה האחרונה ושתמשיך 

ללא לאות לקראת התחלה חדשה"

כוכבי כרמלה
היה לנו העונג לעבוד אתך ביחד

בצוות. את חברה נהדרת תמיד נכונה לעזור, 
מכילה ומחבקת ושומרת סוד. תמיד כשרוצים לדעת משהו, בכל נושא ובכל 
עניין –פונים אליך כרמלה. את יודעת לתת עצה טובה ולפתור בעיות ותמיד 
עם חיוך והמון רצון טוב. את אחראית ובעלת מוסר עבודה גבוה אישה נעימה 
שאוהבת מאד את העבודה הילדים ושהילדים מחזירים לך את אהבתם הרבה.
מאחלים לך מכל הלב לרגל פרישתך לאחר שנים כה רבות  שנים של הגשמת 

חלומות והרבה בריאות לך ולמשפחתך.
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כבר 7 שנים מנהלת ד"ר גלית יוסף ממושב 
משמרת את בית הספר "הירדן" בתל אביב. 
משרד  ידי  על  נבחרה  היא  השנה  בסוף 
החינוך למנהלת מצטיינת על עבודתה בבית 
בו  תרבותי,   רב  ספר  בית  המיוחד,  הספר 
תל  דרום  משכונות  תלמידים   400 לומדים 
עבודה,  מהגרי  זרים,  להורים  וילדים  אביב 
שלמה  שנה  "במהלך  ועוד.  מקלט  מבקשי 
על  ממליצה  העיר  בו  מיון  תהליך  עוברים 
המנהל המצטיין שלה, לאחר מכן מתכנסת 
שלבסוף  עד  החינוך,  משרד  של  ועדה 
בוחרים מספר מצטיינים. נבחרתי כמנהלת 
וכך  חברתי  חזון  אישי,  חזון  בעלת  ערכית 
שליחות  זו  הספר,  בית  את  מנהלת  אני 
האמתי  הפרס  גלית.  מספרת  מבחינתי". 
עם  הספר,  בבית  העבודה  היא  עבורה, 
המוסד  של  והפיכתו  והוריהם  התלמידים 
החינוכי לבית חם עבורם. "זהו בית ספר רב 
תרבותי- ולומדים בו ילדים להורים מהרבה 

מאוד ארצות מוצא ויש בכך אתגרים רבים. 
תלמידים  מאוד  הרבה  הספר  בבית  יש 
בתחומים  אינטנסיבית  לתמיכה  שזקוקים 
מבחינה  והן  סוציאלית  מבחינה  הן  רבים- 
מענים  פתחתי  השנים  ובמשך  לימודית 
שהוא  ספר  בית  הללו  לילדים  שיאפשרו 
בטוח  מרווח  יוצרת  אני  חם.  בית  למעשה 
הספר-  בית  בשערי  שנכנס  מי  כל  עבור 
שליחות  וזוהי  ומורים  הורים  תלמידים, 

מבחינתי". היא אומרת. 
גלית )45(, אם לשני בנים, עשתה בבר אילן 
מילגאית  במסגרת  שלה  הדוקטורט  את 
מדיניות  בנושא  במחקר  ועסקה  נשיא 
השוויון במערכת החינוך בישראל. כבר אז 
ולבוא  מנהלת  להיות  שתרצה  ידעה  היא 
"בעייני  מאתגרות.   אוכלוסיות  עם  במגע 
הוא  הגדול  והאתגר  אתגר  אלא  קושי,  אין 
ריבוי תלמידים הזקוקים לסיוע בתוך פרק 
זמן קצר. חשובה לי מאוד תחושת המצוינות 
של התלמידים וכשהם מסיימים כיתה ו' כל 
מערכת חטיבות הביניים בתל אביב פתוחה 
בפניהם. אתגר נוסף הוא הפער בין הילדים 
בבית הספר להוריהם. ברגע שילד להורים 
את  מדבר  הוא  ישראלי  לבי"ס  נכנס  זרים 
לישראלי  והופך  מהוריו  יותר  טוב  השפה 
מבין  לא  כמעט  שההורה  בעוד  דבר,  לכל 
לי  וחשוב  ניתוק מהילד  והוא מרגיש  אותו 
לילד.  הורה  שבין  הקשר  על  לעמוד  מאוד 
אני מלאת סיפוק ומודה על כל רגע שאני 
נמצאת בבית הספר. זהו סיוע אמתי ונתינה 
אמתית לאנשים שבאמת זקוקים לכך. החיוך 
לו  שזקוקים  הראשון  הדבר  הוא  והחיבוק 
בבית הספר שלנו- גם הילדים וגם ההורים 

ובכל בוקר אני מגיעה לשם בחיוך רחב".

ד"ר גלית יוסף 

ממושב משמרת 

זכתה בפרס מנהלת 

מצטיינת על פועלה 

בבית ספר "הירדן" 

בתל אביב. 

זכתה במקום  חידון הציונות שנערך בכל שנה במועצה,  במסגרת 

"לב  הספר  בבית  ה'1  מכיתה  אלפסי  ליבי  התלמידה  הראשון 

להשתתף  בהזדמנות  כיתתה  את  זיכתה  היא  בזכייתה  הפרדס". 

בחידון הטלוויזיוני "הכיתה של ישראל". תלמידי הכיתה השתתפו 

לאחרונה בשעשועון והצליחו לעלות שלב. 

כמדי שנה, גם השנה התקיים חידון הציונות בקריית החינוך דרור 

במועצה. לאחר עבודת הכנה יחד עם בנות שירות, אשר איתרו את 

הילדים המצטיינים בנושא בכל בית ספר, נבחרו נציגים מכלל בתי 

הראשון  במקום  זכתה  השנה,  בחידון.  שהשתתפו  במועצה  הספר 

בחידון  זכייתה  הפרדס".  מ"לב   1 ה'  כיתה  תלמידת  אלפסי,  ליבי 

הטלוויזיה  בשעשועון  בהשתתפות  כיתתה  את  זיכתה  המועצה 

"הכיתה של ישראל" בערוץ "זום". השעשועון, בשיתוף מרכז זהות, 

גמר  הבא.  לשלב  העפילו  הכיתה  ותלמידי  ירושלים  בנושא  עסק 

השעשועון יתקיים בסוכות. "ליבי גילתה ידע רב בחידון בנושאים 

הנלמדים ותלמידי הכיתה שמחו מאוד להיות הנציגים של המועצה 

בתכנית הטלוויזיה. הזכייה תרמה לגיבוש החברתי בכיתה, לתחושת 

גאוות היחידה של התלמידים ולאווירה בכיתה. התלמידים התכוננו 

גדולה". סיפרה  גאווה  לי  ידע רב והדבר מסב  והפגינו  לשעשועון 

להודות  שביקשה  גניש,  מאיה  הפרדס",  "לב  הספר  בית  מנהלת 

למחנכת הקודמת של הכיתה, שירן רבזין אהרון, שעבדה יחד עם 

התלמידים לקראת חידון הציונות, וכן למחנכת הנוכחית רינת שלום 

שפאן.

בהצלחה לתלמידים בשלב הבא בשעשועון. 

כיתה ה' 1 מבית הספר "לב הפרדס" השתתפה בתכנית הטלוויזיה "הכיתה של ישראל" ועלתה שלב. 

מצטיינים בציונות
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לחובבי ההסטוריה הסקרנים
את  האופפת  מסתורית  תעלומה  ממתינה 
בשרידי  נחשפים  הקדומים  וסודותיו  האי 
התרבות הנוראגית שהותירה אחריה למעלה 

מ-7,000 אתרים בכל רחבי האי. 
רמזים  עוד  באי  למצוא  תוכלו  זאת  מלבד 
מאתרי   - המפוארת  העבר  לתרבות  רבים 
שיסעירו  לכינויים  שזכו  קדומים  קבורה 
 Tomba( ענקים"  -"קברי  דמיונכם  את 
פריון  אבן  ועד  פיות"  ו"בתי   )di Gigante
הקשורה  מעגליים  סימונים  עם  מסתורית 

לפולחן העתיק של האם הקדושה.

לחובבי הטבע והאקסטרים 
גן עדן לחובבי הטבע הפראי  היא  סרדיניה 
מסחררת.  עוצמה  יש  הבתוליים  ולנופיה 
תוכלו  זו  נשימה  עוצרת  תפאורה  רקע  על 
ליהנות ממגוון עצום של פעילויות: טרקים 
רגליים או רכיבה על סוסים ביערות עבותים, 
וביקור  בתוליים  חופים  לאורך  בקיאק  שיט 
במערות חבויות בין הסלעים, טיפוס מאתגר 
על צוקי אבן נישאים וכמובן, כל אפשריות 
גלישת  צלילה  משיט,  החל  הימי  הספורט 

גלים וקייט סרפינג.

לחובבי אירועי הפולקלור
לאורך כל השנה מתקיימים בסרדיניה שלל 
אירועים דתיים וחגיגות פולקלור המעניקים 

המאפשרת  אותנטית  חוויה  בהם  למבקר 
הייחודי:  הפולקלור  את  מקרוב  להכיר 
המציגה  אפיסיו  סנט  מתהלוכת  החל 
קצות  מכל  מסורתיות  תלבושות  אלפי 
בכפרים  פתוחות"  "חצרות  פסטיבלי  האי, 
החושפים סדנאות  אומן מסורתיות ומעדנים 
מסורתיות  חתונות  מקומיים,  קולינריים 
הנחגגות בפרץ אותנטי של מוסיקה, שירים 
הפרועים  החורף  קרנבלי  וכמובן,  וריקודים 
שלא  המפחידות  הממוטונס  דמויות  עם 

יותירו אתכם אדישים.

לחובבי הקולינריה הנהנתנים
מקומיים,  מטבחים  מגוון  מציעה  סרדיניה 
המאפיינים  בזכות  מזה  זה  השונים 
החוף  לאורך  הייחודיים שלהם.  הגאוגרפים 
תוכלו ליהנות משלל מנות של דגים ופירות 
ים טריים, בעוד שהבישול המסורתי של פנים 
האי משקף חברה הררית של רועים וציידים: 
לצד  מקומי  ירק  מעט  עם  ציד  בשר  קדרת 
גבינת הצאן המפורסמת "פקורינו סרדו" ויין 

הקנונאו עז הטעם. 
רועים  לארוחת  להצטרף  תוכלו  תרצו,  אם 
 )su Porcheddu( בטבע, בה מככב פורצ'דו
את  שיפוד.  על  הדס  עלי  עם  צלוי  חזיר 
המתוקים של סרדיניה אסור לכם להחמיץ - 

לא תוכלו להיגמל מטעמם המענג.

לעשירון העליון ואוהבי
החיים הטובים 

)חוף  אזמלרדה  קוסטה  החוף  רצועת 
האיזמרגד( היא אתר הנופש היוקרתי ביותר 
התיכון  בים  הבינלאומי  הסילון  חוג  של 
תמורת  סרדיניה.  משאר  לחלוטין  ושונה 
כל  את  כאן  למצוא  תוכלו  הולם  תשלום 
ברמה  ונופש  לבילוי  והאפשריות  הפינוקים 
במחירים  יוקרה  ממלונות  ביותר.  הגבוהה 
שערורייתיים ועד אחוזות פרטיות התחומות 
פרטיות  המבטיחות  גבוהות  בגדרות 

האי הסודי שמגשים כל חלום
לא רבים מכירים את האי האיטלקי הפראי ומלא המסתורין, שנמצא במרחק טיסה קצרה מאתנו וטומן בחובו 

מגוון אפשרויות, חוויות מסעירות  ולא מעט הפתעות. בידודו של האי האיטלקי הוא 
שעיצב את אופיו הייחודי והוא מלא ניגודים מפתיעים - כך שכל אחד יוכל למצוא בו את מה שהוא אוהב

"חבשושית בדרכים" - רוית חבשוש

סרדיניה
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ג'וליו בן 104 רוכב בכל יום על אופניו 
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גולף,  מגרשי  מפוארות,  יכטות  מוחלטת, 
מה  וכל  מעצבים  חנויות  גורמה,  מסעדות 

שכסף יכול לקנות.  

לחובבי פשטות כפרית נינוחה 
של  ההררי  בליבו  המבודדים  הרועים  כפרי 
האי שמרו על פשטותם האותנטית, מסורות 
עדיין  התקלקל  שלא  החיים  ואורח  העבר 
מקרובה  לחוות  תוכלו  כאן  הקדמה.  ע"י 
הרועים  חיי  של  הנינוח  החיים  אורח  את 
במינה  מיוחדת  פסטורלית  מחויה  וליהנות 
האותנטית  לתמציתה  אתכם   אשר תחשוף 

של סרדיניה.

לחובבי החופים 
קיצית  בטן/גב  חופשת  מחפשים  אתם  אם 
היא  סרדיניה   - השמש  קרני  תחת  ועצלה 
המקום בשבילכם. האי שטוף השמש המוקף 
כולו במימיו הכחולים של הים התיכון מציע 
עוצרי  חופים  של  ק"מ   2,000 למבקריו 
נשימה. בחופים המוסדרים הסמוכים לאתרי 
ושירותים  ממתקנים  ליהנות  תוכלו  הנופש 
רבים, ואם תחפצו להתרחק מעט מההמונים 
הליכה  או  סירה  באמצעות  להגיע  תוכלו 

לחופים בתוליים מבודדים.

לחובבי הבילויים האורבניים
נינוחה:  אורבנית  חוויה  מציעה  סרדיניה 
ערים נעימות המעניקות תחושה אינטימית 
שווקים  מוזיאונים,  יפים,  אתרים  ועתירות 
את  להעביר  תוכלו  כאן  ומבצרים.  כנסיות 
עתיקות  בסמטאות  ניחוח  בשיטוט  הזמן 
נפלאות  בחנויות  ביקור  אבנים,  מרוצפות 
קולינריות  טעימות  ומזכרות,  יד  למלאכת 
קטנות  וטראטוריות  מסעדות  קפה,  בבתי 

התבוננות  קוקטייל  ולקינוח  ומענגות 
בשקיעה מול הנמל הציורי

לחובבי האמנות
 San( ספרטה  סן  בכפר-המוזיאון  ביקור 
בציורי  מעוטרים  רחובותיו  אשר   )Sperate
יומיומיות  סצנות  לתחייה  המעוררים  קיר 
מן החיים המסורתיים, ומשתלבים בטבעיות 

בחיים המודרניים.
בכפר זה תוכלו לערוך סיור בגן פסלי האבן 
פינוצ'יו שולה,  הייחודי של האמן המקומי, 
מעולמות  צלילים  האבנים  מן  מפיק  אשר 
גן  אך   16/5 בחודש  נפטר  )שולה  אחרים. 

הפסלים ממשיך לפעול(
אל תחמיצו את אמנות הרחוב של אורגוזולו, 
בשל  מפוקפק  למוניטין  בעבר  זכתה  אשר 
פעילות של כנופיות השודדים אך כיום היא 
גדולים  ציורי-קיר  מאות  בזכות  מפורסמת 

ומציגים  ברחובותיה  הפזורים  ומרהיבים 

ועוולות  פוליטיים  נושאים  בשלל  מחאה 

שנויים  חלקם  העולם,  רחבי  מכל  חברתיות 

במחלוקת בגלל גישתם החתרנית.

לחובבי החיים הבריאים
החיים  אריכות  בזכות  ידועה  סרדיניה 

המופלגת של תושביה, שרבים מהם עוברים 

מפליאה  בבריאות  מאה  גיל  את  בקלילות 

מחמשת  אחד  אל  מסע  חיוניות.  ומלאת 

בספרו  שהוגדרו  כפי  הכחולים"  "האזורים 

של כתב נשיונל גיאוגרפיק דן בוטנר, יאפשר 

בעלי  חייכנים  קשישים  מקרוב  להכיר  לכם 

הסודות  את  ולגלות  ונמרצת  צעירה  רוח 

באורח  הטמונים  ובריאים  ארוכים  לחיים 

בקשרים  אוכלים,  שהם  באוכל  חייהם: 

החברתיים שלהם ובתפיסת העולם שלהם.  

לחוויה  הקיץ  אליי  הצטרפו  גם?  לכם  בא 

בניחוח  בוטיק  טיולי  בסרדיניה:  ייחודית 

אנתרופולוגי בהתאמה אישית ובעברית!  

אלווה   2016 אוקטובר  ספטמבר  בחודשים 

בסרדיניה   קטנות  וקבוצות  זוגות  בודדים, 

בהתאמה  "אתפור"  אשר  פרטיים  בסיורים 

אישית על פי הצרכים והרצונות שלכם,  כדי 

שגם אתם תוכלו להכיר יחד איתי את הפינות 

הנסתרות שרק המקומיים מכירים, 

  masa-mufla.com :לפרטים נוספים

"חבשושית בדרכים" - רוית חבשוש,

,8710806-052

masa.mufla@gmail.com 

חתונה מסורתית בעיירה סנטה תרזה די גאלורה
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חג המעלות 2016

SAVE THE DATE

ההורים והקהילה מוזמנים 

לטקס חג המעלות שיתקיים ביום שלישי

 בשעה 18:30 במושב ניצני עוז

בשעות הבוקר
שכבות ג'-ו' 

פעילות אתגרית "סולמות וחבלים." ביער קדימה.  
שכבות ז׳-ח'  

מסלול טיול באזור הרי ירושלים.
פרסום נפרד ישלח לילדים

25.10.2016


