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ראיון

"חזון המועצות
האזוריות עומד
לנגד עיניי"

ראש המועצה ,עמיר ריטוב ,מונה לפני
מספר חודשים ליו"ר מרכז המועצות
האזוריות ,תפקיד חשוב ומאתגר

מרכז המועצות האזוריות בישראל הוא ארגון ארצי של כל המועצות
האזוריות בישראל הכוללות למעלה מ 970-יישובים ואוכלוסייה המהווה
 8%מאוכלוסיית המדינה ו 85%-משטחי המדינה .ראש מועצת לב השרון,
עמיר ריטוב ,מונה לתפקיד והחליף את שמוליק ריפמן ז"ל שעמד בראש
המרכז במשך  20שנה .ראיון מיוחד
מה עיקר פעילותך במרכז המועצות האזוריות ומה עמד לנגד עיניך
בהתמודדותך לתפקיד?
כחבר הנהלה במרכז המועצות האזוריות התמקדתי בתפקידי כיו"ר ועדת
תכנון ,במסגרתה טיפלתי בבעיות נקודתיות וגם בנושאים עקרוניים כמו
תוספת יחידה שלישית בנחלות במושבים ,נושא שקודם על ידי ואושר
ממש לאחרונה .כשהחלטתי להתמודד על תפקיד יו"ר מרכז המועצות
האזוריות עמד לנגד עיני קודם כל חזון המועצות האזוריות בתקופה
הרגישה מבחינת מעמדנו בעת הנוכחית ,כשחובה עלינו לחזק ולפתח את
המרחב הכפרי בישראל.
מהם היעדים שהצבת לעצמך בתפקיד?
חשוב לי שמרכז המועצות יהיה נחוץ ורלוונטי למועצות האזוריות כולן.
כגוף המיצג את המועצות האזוריות מול השלטון המרכזי ובשיתוף מלא עם
השותפים ממרכז השלטון המקומי ופורום  15הערים הגדולות וכן כמרכז ידע
ולימוד עמיתים .כל זאת בשקיפות ושיתוף מלא של ראשי המועצות האזוריות.
מה תרצה לקדם במסגרת תפקידך?
כמי שעומד בראש הגוף היציג של המועצות האזוריות בישראל ,אפעל
ליציקת תכנים שיתנו ביטוי לחזון של מרכז המועצות האזוריות לפיו קידום
אורח חיים כפרי ,המושתת על ערכים של קיימות ,קהילתיות ,מעורבות
וצדק חברתי ,עומד בבסיס קיומנו המוסרי והערכי .אני משוכנע כי למועצות
האזוריות תפקיד מרכזי בשמירה וניהול השטחים הפתוחים וזאת לצד
הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור .לכולנו ,ראשי המועצות
האזוריות ,ברורה האחריות הרבה הכרוכה בכך ואנו פועלים במקצועיות
ובאחריות ,תוך שותפות עם הרשויות השכנות ,הקהילות והתושבים למציאת
האיזונים הנכונים בין שימור המרחבים הירוקים ,צרכי ההתיישבות הכפרית
וצרכי הפיתוח וההתיישבות של מדינת ישראל.
מדוע מרכז המועצות האזוריות חשוב כל כך למועצות האזוריות ולמועצת
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לב השרון בפרט?
ראשי המועצות האזוריות ומנהלי היחידות והמחלקות הם אנשי המקצוע
בתחומים השונים ,הנדרשים להצעיד את המועצות האזוריות לאתגרי
המחר .אני רואה את אחד מהדגשים בעבודת מרכז המועצות האזוריות
להוביל ללמידת עמיתים ולהיות מרכז ידע .עלינו להנגיש את הידע הקיים
ולהעבירו הלאה.
אילו אתגרים ניצבים כעת בפני מרכז המועצות האזוריות בזירה הלאומית?
אתגר משמעותי ביותר הוא כל נושא מעמדנו  -וועדת הגבולות הקבועים
שמוקמת ושעוסקת גם בגבולות וגם בחלוקת הכנסות .איום נוסף הוא
הועדות לתשתיות לאומיות ,שהוקמו בעקבות מחאת מחירי הדיור ומקדמים
תכניות בכל המרחב הכפרי ,תוך איום על קיום ישובים רבים .כל אלו במקביל
למשבר המתמשך בחקלאות.
כיצד אתה מתכוון לטפל בסוגיות שעל הפרק ברמה הארצית ובניהן ,מחאת
החקלאים והצעדים שנוקטת הממשלה אשר פוגעים בחקלאות ,קיצוץ
רוחבי במענקי האיזון שהוביל לשביתה יחד עם השלטון המקומי והקמת
קרן ארנונה?
טיפול באתגרים מחייב שיתוף ברמה הגבוהה ביותר גם בינינו במרכז המועצות
האזוריות וגם עם שותפינו בשלטון המקומי ,תוך תיאום ציפיות לטיפול
בניגודי העניינים בינינו כדי שנעמוד ביחד מול השלטון המרכזי .גם הטיפול
בחקלאות מחייב את התערבותנו במשבר שפוקד כרגע את התאחדות חקלאי
ישראל וזאת עקב הטיפול בתיקון  27לחוק המים.
אני מאמין בשיתופי פעולה .כיו"ר הארגון אני מתכוון להוביל וליזום שותפויות
ושיתופי פעולה עם רשויות וארגונים מוניציפאליים ,תנועות ההתיישבות
וארגונים אחרים ,שלהם אינטרס זהה לקידום איכות חיי תושבי מדינת
ישראל בכלל ותושבי המועצות האזוריות בפרט.
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ביטחון

הביטחון
בלב שלהם
אנשי הביטחון של מועצת לב השרון
התכנסו לפאנל מיוחד ודנו בסוגיות
הביטחון במועצה ,הפעולות שלהם בשטח
וגם על מה שאתם התושבים יכולים
לעשות בכדי לסייע לשמירה על הביטחון
של כולנו
בפאנל לקחו חלק ,רכזי ביטחון שוטף (רב"שים) הפועלים ביישובי המועצה,
רבים מהם בהתנדבות ושוטרי מג"ב של חבל לב השרון ולכולם מטרה
אחת  -לשמור על ביטחון התושבים במועצה .במועצה כמו "לב השרון",
המאופיינת בשטחים חקלאיים רבים ,בתים פרטיים המוקפים בשדות
ובפרדסים ובשכנות לקו התפר ,השמירה על הביטחון היא משימה לא
פשוטה ומאתגרת במיוחד .השילוב של כל המאפיינים האלו מצריך מערך
ביטחון הדוק ,מתוחכם וללא פשרות ,תוך פעילות שגרתית ופעילות יזומה.
"המטרה המרכזית שלנו היא לצמצם את הפשיעה" .אומר רס"ר איתן
חדד ,מש"ק אשכול בכפר הס .השאיפה של כולנו כמובן היא להגיע לאחוזי
פשיעה נמוכים ככל הניתן ואנחנו פועלים לשם כך  .24/7ההתמודדות
העיקרית שלנו היא הפשיעה החקלאית ועבירות הפע"ר (פריצות לבתים,
גניבות ופריצות לרכבים) .החורף היא תקופה קריטית .בראייה של שנים
אחורה אנחנו יכולים להצביע על עלייה משמעותית בפשיעה בעיקר
בחסות הגשם ,הקור והחשיכה המוקדמת .בחסות מזג האוויר גנבים
מגיעים כי הם יודעים שאף אחד לא מוציא את האף שלו מחלון הבית.
כאן נכנסת לתמונה האחריות האישית של התושבים .אחת המטרות
שלנו היא להגביר את המודעות בקרב התושבים למיגון אישי במקביל
לפעילות שלנו".
"אנשים לא משכילים למגן את הבית שלהם" .מוסיף חגי כספי ,רב"ש מושב
חרות" .המועצה שלנו מתאפיינת ביישובים המוקפים פרדסים ושדות.
במרבית המקרים הגנבים מגיעים רגלית דרך השטחים החקלאיים .הם
כבר למדו לזהות את הבתים הישנים ואת הבתים בהם אין מיגון ,אליהם
ניתן לפרוץ בקלות .סטטיסטית ,למי שיש אזעקה לא פורצים לביתו
וגם אם פורצים ברוב המקרים לא מספיקים לקחת כלום כי האזעקה
מבריחה אותם .המרחבים הפתוחים ,תחושת החופש והקהילתיות גורמת
לאנשים לשכוח שהבתים שלהם קורצים לגנבים ופעמים רבות אנחנו
רואים תושבים משאירים חלונות פתוחים ואפילו דלתות פתוחות.
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מעין תחושת קיבוץ של פעם ,של "לי זה לא יקרה" ,אבל זה קורה וישנם
אמצעים פשוטים יחסית שיכולים למנוע או לפחות למזער נזק ,ואי
התקנתם היא המכשול שלנו .אני מצפה מהתושבים לדווח לי ולמשטרה
על כל דבר חשוד .אם תושב מדווח בזמן אמת ובשקט אנו נספיק להגיע
ולתפוס את הגנב".

"לפני  8שנים יצרנו שיתוף פעולה של היישובים נורדיה וגנות הדר.
השקענו בתשתיות .בנינו גדרות ,מצלמות ,מוקד ביטחון משותף ,סייר
 ,24/7וכך שיפרנו את רמת הביטחון בצורה די משמעותית .בשל כך אנחנו
מתמקדים בתפיסה ולא במיגון וזה חשוב מאוד .סייר שנמצא במקום
תוך כדי תנועה יכול לתפוס את הגנב" .אומר חזי מידן ,רב"ש נורדיה.

"

רפי לוי ,רב"ש צור משה ,מצביע על נקודת תורפה נוספת ,איסוף מודיעין
על ידי נותני שירותים" ,לדוגמה ,עוזרת בית או כל איש הנותן שרות בתוך
בית התושב ,יכול למסור מידע לגורמים פליליים .ניתן לזהות בברור גנבים
שידעו בדיוק לאן לגשת ומה הם החפצים יקרי הערך הנמצאים בבתים".

המטרה המרכזית שלנו היא לצמצם את
הפשיעה החקלאית ועבירות הפע"ר
רעם שאול ,רב"ש גנות הדר" :אני רואה כמטרה מרכזית שלי בתפקיד
לגרום לתושבים לשתף פעולה ,דיווח הוא הבסיס לכל .תושב שרואה
מישהו חשוד צריך להתקשר לרב"ש/משטרה ולתת לנו את ההזדמנות
להגיע בזמן אמת לאירוע .נושא המניעה והמיגון מתפתח לאחרונה
וכדי שאנחנו נהיה רלוונטיים יש להשלים את הפעולה בדיווח בזמן
אמת כאשר מה שצריך להיות בראשו של התושב הוא – כשיש ספק
אין ספק".
אנשי הביטחון מספרים כי בשנים האחרונות חל שינוי ולרוב הפריצות
מתבצעות בשעות הערב המוקדמות ,לעומת שנים קודמות בהן הפריצות
נעשו לפנות בוקר .בימינו הפורצים גונבים בעיקר את מה שבא ליד בקרבת
הדלת או החלון .טלפונים ניידים ,מחשבים ניידים ,תכשיטים וכסף.

במועצה בה שטחים חקלאיים רבים ,תופעת הגניבות החקלאיות היא
דבר המעסיק רבות את אנשי הביטחון וכפרית מג"ב .דרור אזולאי ,רב"ש
מושב בני דרור" :יש גניבות חקלאיות המתבטאות בגניבת כלי עבודה
ועבירות המתבטאות בגניבת סחורה חקלאית .אנחנו רואים הרבה
אנשים שנכנסים לפרדסים ומעמיסים פירות הדר כאילו היו שלהם.
מדובר בגניבה  -תיק פלילי לכל דבר".
ירון בלנרו קב"ט המועצה" :הייחודיות שיש במועצה שלנו היא המבצעיות.
אנשי הביטחון שלנו ,שרובם מתנדבים ,הם בעלי ניסיון רב ,מקצועיות
וידע נרחב .בעת דיווח "חי" הם קופצים למקום אירוע תוך דקות ספורות".
פקד ,מוטי ועקנין ,מפקד חבל לב השרון " -הידע והשכל נמצאים כאן
בפורום הזה .יש לאנשים פה המון שנות ניסיון .יש סיוע של הפלוגה
הכפרית ממג"ב אייל ,אשר מתמקדת ביישובים שבהם אנו מזהים
נקודות בעייתיות ובהם אחוז גבוה יחסית של התפרצויות .לא ניתן
לתפוס גנבים ללא דיווחים בזמן אמת ,כפי שחבריי אמרו ,המיגון חשוב
מאוד .שהתושבים יעשו את הדברים הבסיסיים בתחום המיגון ובתחום
התקשורת  -פניה אלינו בזמן".

 .1ערנות ואחריות אישית – בבתים פרטיים ובבתי עסק יש להקפיד לנעול דלתות
ולסגור חלונות בכל יציאה (גם אם זה למשך זמן קצר ובשעות היום) ,להיות ערניים
לכל דבר חריג ,להימנע מלהחזיק את מפתחות הבית והמכונית בצרור אחד ולהרחיק
דברי ערך מהחלונות.
 .2אבטחת הבית ביציאה לחופשה – יש להקפיד על נעילת כל הדלתות והחלונות,
טשטוש סימנים מזהים להיעדרותכם כגון תיבת דואר מלאה ,פחי אשפה .חובה
להפעיל את מערכת האזעקה.
 .3גניבת רכבים והתפרצויות לרכב – אין להשאיר דברים יקרי ערך ברכב .יש לנסות
להחנות בחנייה מקורה אם ניתן ,או בסמוך למצלמות ,מלונות כלבים ,או כל אמצעי
שיקשה על הגנב .בכל מקרה להשתדל שלא להחנות במקומות חשוכים או צירים
ראשיים ביישוב.
 .4סורגים ומנעולים – סורג הוא כלי מצוין למניעת פריצות .על הסורגים להיות
מקובעים לקירות החיצוניים באופן מלא.
 .5מערכת אזעקה ומצלמות אבטחה – חשוב למגן את הבית באמצעות מערכת
אזעקה המחוברת למצלמות ופועלת על בסיס גלאים .המצלמות הגלויות מספקות
אמצעי הרתעה שעשוי להרחיק פורצים ויכולות בהמשך לסייע למשטרה בחקירתה
להגיע לפורצים.
 .6גניבות חקלאיות – גניבת תוצרת חקלאית ,כלי עבודה ,טרקטורים או בעלי חיים
גורמים למפח נפש קשה לחקלאי שזהו עיקר עיסוקו .יש להקפיד למגן את המשק/
טרקטורים באזעקות ומצלמות ,לוודא נעילת הכלים והרחקתם מקצוות הישוב,
לחסום אותם עם כלים אחרים ,להתקין איתורנים ולנעול את בעלי החיים במקום
שהינו מצולם מבוקר ומפוקח.
 .7כלבי שמירה – יעילותם של כלבי שמירה באבטחת הבית היא גבוהה ביותר ,הם
גורם נוסף של אבטחה יעילה של הבית.
 .8רכזי ביטחון – יש ליצור קשר ישיר עם רכז הביטחון של הישוב בכל חשד המסתמן
בישוב או בקרבת הבית.
 .9מש"קי אשכול – המועצה מחולקת לגושי ישובים – אשכולים – המרכזים מספר
ישובים סמוכים .המש"ק מחויב לתת שירות לתושבים .חשוב להכירו ולעדכנו בכל
אירוע חריג ,כולל זיהוי חשודים ושוהים בלתי חוקיים בקרבתכם.
 .10הטיפ הכי חשוב – לדווח למשטרה! חבל לב השרון על כל שוטריו ,כולל שוטרי
כפרית שרון מג"ב מרכז ,נמצאים לרשותכם בכל בעיה .כל דיווח יקבל טיפול מידי.
פעילותינו במרחב היא יום יומית ונשמח לקבל אתכם כמתנדבים אצלנו – מטרתנו
אחת – שמירה על הבית!
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התנ"ך בלב שלה
לב השרון על מפת חידון התנ"ך העולמי.
יפית סלימן ,תושבת כפר יעבץ ,זכתה בתואר
כלת חידוך התנ"ך העולמי למבוגרים

לספר
כדי לחיות
פרויקט תאטרון עדות – לספר כדי לחיות ,המפגיש בין בני
נוער במועצה לניצולי שואה יפיק השנה לראשונה הצגה
על בסיס סיפוריהם האישיים של הניצולים" .הקשר עם
הניצולים מעורר השראה וזו הזדמנות נדירה עבורנו לשמוע
על השואה ממקור ראשון" ,מעידה אחת התלמידות
התכנית המפגישה בין בני נוער לניצולי שואה החלה לפני מספר
חודשים בקריית החינוך דרור .במסגרת התכנית ,ניצולי השואה
מספרים את סיפור הישרדותם ותקומתם .המפגש בין הצעירים
לניצולים יוצר מרחב משפחתי המחזק ונותן תקווה לשני הצדדים.
כ 190-אלף ניצולי שואה חיים בישראל וככל שהשנים חולפות ,כך
מתקרב היום בו ניצולי השואה לא יהיו כאן יותר בכדי לספר .חלקם
הגדול של ניצולי השואה לא חשפו את סיפורם ואחת ממטרות
התכנית היא להנציח את סיפורם עבור הדורות הבאים ולשמר את
זיכרון יקיריהם .בתכנית ,שבהנחיית עירית ועזרא דגן ,הנמשכת
כשנה וחצי ,מלווים בני הנוער את הניצולים במסעם המרגש עד
שמגיע לבמה בהצגה המספרת את סיפורם .הסיפורים מוצגים על
ידי בני הנוער אשר במסגרת התהליך מבינים את תפקידם החברתי
כעדים ומוסרי עדות.

"זוהי תכנית חשובה ,חינוכית ומשמעותית שמטרתה להכיר לדור
הצעיר את ההיסטוריה של עמנו ולהכין אותם להיות אזרחים תורמים
ואחראיים .בני הנוער בפרויקט נחשפים לסיפורים ממקור ראשון
ונעשים מעורבים ובעלי אחריות בהעברת סיפורם של הניצולים
לחבריהם ומכריהם .אנו רואים בפרויקט שליחות חשובה מאין
כמוה ,לשמוע את סיפורם של הניצולים כהזדמנות אחרונה ולהכיל
את הכאב והצער למען אלו ששרדו ולזכר הקורבנות" .אומרים
מנחי התכנית.
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את התואר קיבלה מראש הממשלה בנימין נתניהו שכיבד את הטקס
בנוכחותו.
כדי לתמוך ולעודד יצאו אוטובוסים מהמועצה ובהם תושבים רבים,
חברים ובני משפחה שנכחו בחידון ועודדו את יפית מקרוב .גם ראש
המועצה ,עמיר ריטוב הגיע לטקס והביע הערכתו ליפית על הכבוד
הרב שהביאה למועצה בהישגיה" .יפית סלימן הוכיחה פעם נוספת
את הידע העצום שלה בתנ"ך .חידון התנ"ך הוא שם דבר ואנו כמועצה
אזורית שמחים וגאים בזכייתה של תושבת כפר יעבץ בחידון זה".

בסוף חודש ינואר התקיים ערב הוקרה מרגש לכבוד יפית .את הערב
הנחה הרב יצחק ונכחו בו רבנים ואנשי ציבור ,בהם ,רב היישוב ,הרב
יורם קפח ,רב המועצה ,הרב אשר זמל ,ח"כ שולי מועלם מהבית
היהודי ,שברכה את יפית ואת תושבי המקום ,ראש המועצה עמיר
ריטוב ,סגנו יצחק יצחק ועוד .את הערב ליווה הזמר והיוצר מתי שרקי.

נתיב האור

סדנאות מיוחדות לזהירות ובטיחות בחשמל
נערכו בבתי ספר בלב השרון במטרה להעלות
מודעות לנושא בקרב הילדים

בשיתוף פעולה של חברת חשמל ,תעשיידע והיחידה לאיכות הסביבה
במועצה ,נערכו השנה הדרכות בבתי הספר היסודיים בנושא בטיחות
וזהירות בחשמל .בתכנית השנה השתתפו בתי הספר "אור השרון",
"לב הפרדס"" ,שכטרמן"" ,לב הפרדס" ו"בין ההדרים".

בשלב הראשון התקיימו מפגשים עם הצוות המקצועי לתכנון
הפעילות ,כאשר בכל פגישה הוצגה תכנית נתיב האור ,הועברו
חומרים לצוות ההוראה ונכתבה תכנית עבודה ייחודית עבור כל
בית ספר הכוללת תאריכי מפגשים לסדנאות בוקר אור ,תאריכי
מפגשים להפסקות פעילות או ימי שיא ,ו/או פעילויות ייחודיות
בכל בית ספר.
בבית ספר "שכטרמן" ו"אור השרון" הועברה בנוסף פעילות בנושא
בטיחות וזהירות בחשמל לכבוד חנוכה .הפעילות כללה משחק
תחרותי בין קבוצות תוך כדי מתן מידע על שימוש מושכל בחשמל,
ואת המשחק התלמידים העבירו בכיתות הנמוכות.
בבית ספר "שכטרמן" החלו פעילות הכנת קולאז' לקראת התחרות
השנתית מועצתית בין בתי הספר של נתיב האור.
בבתי הספר "אור השרון" ו"שכטרמן" נפתחו קבוצות בית ספריות
בהן משתתפים תלמידים נבחרים כאשר הפעילות כוללת היכרות
עם תפקיד שגריר נתיב האור ,היכרות עם כללי הבטיחות בחשמל,
ומשימות שגרירים שונות.

מלך הקוראים

נועה ,תלמידה המשתתפת בתוכנית מספרת" :תאטרון עדות הוא
חוויה חד פעמית והזדמנות מעולה להתחבר אל נושא השואה,
לשמוע עליו ממקור ראשון וזאת דרך תאטרון .בתוכנית אני יכולה
לחקור נושא שמאוד מרתק אותי באופן אישי .הקשר עם האנשים
המדהימים האלו הוא מעורר השראה ולא היה יכול לקרות לי בשום
דרך אחרת .זו הזדמנות נדירה".
ההצגה ,שתופק השנה לראשונה ,תתקיים בסוף השנה בפני תלמידי
בית הספר ,הקהילה והניצולים עצמם ,שיזכו לראות את סיפורם
חי וקיים על הבמה.

יפית סלימן ,תושבת כפר יעבץ ,זכתה בתואר המכובד כלת חידון התנ"ך
העולמי למבוגרים שהתקיים בבנייני האומה בירושלים בחודש שעבר.
יפית העפילה לחידון העולמי לאחר שזכתה בחידון הארצי בשנה
שעברה .לאחר התמודדות עם שאלות לא פשוטות ,שנענו על ידה
בתשובות מלאות ידע וברוח של צניעות וענווה ,זכתה יפית בתואר.

אביאל קאפח מכפר יעבץ הוא מלך הקוראים
של הספרייה האזורית לשנת . 2016

התלמידים וניצולי השואה באחד המפגשים

בטקס שהתקיים בלשכת ראש המועצה ,עמיר ריטוב ,הוענקה
לאביאל תעודת הוקרה ושי .אביאל ,תלמיד כיתה ג׳ ,אוהב לקרוא
בעיקר את ספריה של גלילה רון פדר המספרים על אירועים מימי
קום המדינה ועד היום.
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התלמידה שמגשרת
בין הדורות

נועם ג'ופי ,תלמידת כיתה י"ב מינוב ,הקימה את פרויקט "שרשרת" שמטרתו
לחבר בין הדור הצעיר לדור הותיק" .צרם לי לראות ששני הדורות לא רואים
עצמם רלוונטיים אחד לשני ורציתי ליצור קשר אמיתי בין הנוער לדור הוותיק"
"אני לא מבינה כלום בפייסבוק שלכן"" ,איך הייתם מסתדרים
בלי טלפונים? זה באמת היה אפשרי?"" ,האם יכול להיות ראש
ממשלה בן  25או מאמנת כושר בת "?70
אלו רק חלק מהתהיות שעלו בשבועות האחרונים בקבוצת שרשרת
שבמושב ינוב" .שרשרת" הוא פרויקט ייחודי שהוקם השנה ,היוצר
חיבור בין בני נוער לאזרחים ותיקים במושב .את הפרויקט יזמה
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והקימה נועם ג'ופי ,תלמידת יב' מינוב ,שגרירת ארגון .LEAD
"צרם לי לראות ששני הדורות לא תמיד רואים עצמם כרלוונטיים
אחד לשני .בכדי לשבור סטיגמות על גיל ,נוער וזקנה וליצור קשר
אמיתי בין בני נוער לדור הוותיק ,הקמתי את שרשרת .הפרויקט
מתבסס על האמונה שלכל דור יש מה לתת ורצון ללמוד ולקבל".
מספרת נועם.

"

הפרויקט מתבסס על האמונה שלכל
דור יש מה לתת ורצון ללמוד ולקבל
בתכנית ,המשתתפים עובדים בזוגות קבועים של בן נוער
ואזרח ותיק ,המלמדים זה את זה .כל אחד מעביר נושא
שהוא אוהב לעסוק בו ובן זוגו רוצה ללמוד .הנשים בפרויקט
מביאות איתן את המיומנויות הייחודיות שרכשו לאורך
חייהן כמו סריגה ,תפירה ,בישול ,שפות ועוד .הנוער מביא
איתו את הידע הטכנולוגי ומסייע ברכישת כלים ברמות
שונות (משמירת איש קשר בטלפון הנייד ,פתיחת קבוצת
ווטס אפ ,או חיפוש הרצאות  TEDברשת) .כך ,ישנו שימוש
מיטבי ביתרונות ובמשאבים שטמונים בכל דור והמסורת
מועברת הלאה.
מעבר לכך ,משתתפי הפרויקט בוחנים את הדעות והפער הבין
דורי ע"י שיח ודיונים ,יוצרים רשת עזרה הדדית גם בין המפגשים
ומקיימים אירועי שיא בחגים ובאירועים מיוחדים .כך למשל,
בחנוכה למדו בני הנוער להכין מאכלים מסורתיים כמו ספינג',
יויו וזלבייה.

התכנית נערכת בשיתוף פעולה עם רכזת הקשישים במושב
ינוב ,מרל ברנט" .כששמעתי לראשונה על הפרויקט הבנתי מיד
שאני חייבת לקחת חלק בדבר המיוחד הזה .הרעיון של הפרויקט
הוא להפגיש את הדור הצעיר שבמושב עם הדור המבוגר יותר,
ללמוד וללמד דברים שמובנים מאליהם עבור אחת אבל זרים
לחלוטין בשביל האחרת .כבר בפגישה הראשונה שנכחתי בה
למדתי לסרוג  -תעסוקה נהדרת ולימדתי את בת זוגי שימוש
פשוט בטלפון הנייד .החיבור הזה בין שני עולמות נפרדים
כביכול הוא מקסים ותורם לי המון אישית ואני בטוחה שגם
לשאר חברות הקבוצה" .מספרת לינור בת ה ,17-המשתתפת
בפרויקט.
מרל ברנט ,רכזת הקשישים בינוב מספרת" :תענוג לראות את
האושר שעל פני המשתתפים ואת הברק בעיניים של נועם ג'ופי
שיזמה את הפרויקט ומעבירה את המפגשים המעניינים ברגישות
והבנה תוך שמירה על אוירה חברית ,חמה ושמחה .המשוב
שאני מקבלת מהמשתתפים המבוגרים הוא נפלא והנוכחות
שלהם למרות השעה ומזג האוויר מעיד על החשיבות הרבה שיש
למפגשים האלה עבורם".
הפרויקט עומד להתרחב ומחפש בית במושבים נוספים במועצה!
רוצים לקחת חלק בקסם האמיתי? בני נוער ואזרחים ותיקים מוזמנים
בשמחה ליצור קשר עם נועם noamnoam03@gmail.com
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חק אות

חקלאות אחרת
לצד החקלאות המסורתית ,מתפתחת בשנים האחרונות בישראל חקלאות
הידרופונית .לעומת מדינות אחרות בעולם ,בישראל ההידרופוניקה איננה
נפוצה ,אבל דווקא בלב השרון היא תופסת תאוצה" .בשנים הקרובות נראה
יותר ויותר גידולים בשיטה ההידרופונית" ,אומרים החקלאים
לצד החקלאות המסורתית שהיא חלק בלתי נפרד מהנוף במועצת
לב השרון ,ישנם כמה חקלאים במועצה שכבר חוזים את העתיד,
את הדבר הבא בחקלאות .למרות שחקלאות הידרופונית קיימת
בעולם ובארץ כבר לא מעט שנים ,בישראל היא פחות נפוצה,
ּ
הידרופוניקה היא גידול צמחים במצע
למרות יתרונותיה הרבים.
מנותק ללא שימוש בהזנה דרך אדמה דשנה .גידולים בשיטה זו
חוסכים מקום וזמן ומאפשרים גידולים ללא צורך בריסוס וללא
חרקים .גיל מזור ,בן כפר הס ובן לחקלאי הוותיק ,גדעון מזור
העוסק בחקלאות כבר  45שנה ,החליט לקחת את החקלאות
צעד אחד קדימה ולצד החקלאות המסורתית בה הוא עוסק כ13-
שנה ,החליט לעסוק בחקלאות הידרופונית" .אני עדיין חקלאי
מסורתי ,אבל לפני קצת יותר משנתיים הקמנו חממה ראשונה
של דונם אחד של גידולים הידרופוניים למאכל .רציתי לייצר

מאור בן שלום
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מוצר למאכל שיהיה כמה שיותר בריא וגם חיפשתי עוד עניין.
החקלאות הזו קיימת בצורה זו או אחרת כבר כמה שנים בעולם
אבל בישראל היא פחות נפוצה .היום אנחנו לקראת סיום של
הקמת חממה נוספת של שני דונם" .מספר גיל .הוא מגדל עשרה
סוגים שונים של עלים ובהם חסה ,מנגולד ,סלרי ופטרוזיליה והכל
ללא חומרי הדברה וללא חול וחרקים" .הגידולים בשיטה זו הם
באופן משמעותי ידידותיים יותר לסביבה ,לטבע וגם לעובדים
ולצרכנים .השיטה יעילה וחסכונית במים ובדשן והגידולים
גדלים בחממה .התוצרת טעימה יותר ,בריאה יותר וחיי המדף
של המוצרים ארוכים יותר .הגידולים שלי למעשה מוכנים במאה
אחוז לאכילה ולשימוש ללא כל צורך לברור ולשטוף" .הוא מספר.

בקנייה של תוצרת כזו בגלל האיכויות של המוצר הסופי
שהוא הרבה יותר נקי מגידול אורגני".
יחד עם היתרונות הרבים ,חסם הכניסה לתחום חקלאות זה
גבוה" .עלות ההקמה גבוהה יחסית לשטח אדמה רגיל .בשיטה
ההידרופונית החקלאי צריך להקים חממה ובה מערכות
בקרה מתקדמות מאוד בחקלאות אבל יחד עם זאת אני צופה
שהתחום בארץ יתפתח בשנים הקרובות ויתפוס תאוצה".
אומר מאור.
"חשוב להבין שאלו לא גידולים אורגניים .זה יותר טוב מאורגני.

גידול אורגני זה שם כללי של משהו שאמור לעמוד בתו התקן
האורגני כשאחד הסעיפים הוא גידול באדמה ולכן גידול הידרופוני
לא יכול להיחשב אורגני .גידול אורגני יכול להיות מרוסס מתוך
רשימה ספציפית של חומרים אבל בגידולים שלי אין ריסוס
כלל" .מסביר גיל.
המחיר עבור גידולים הידרופוניים גבוה יותר אבל החקלאים
מבטיחים שהמחיר שווה את זה" .התמורה גבוהה יותר .אנשים
מעריכים את איכות הגידולים והיום יותר ויותר צרכנים
מחפשים את המזון הנקי והבריא ביותר ופה הם מקבלים את
זה" .הם מסכמים.

גם מאור בן שלום ממושב חרות משקיע את זמנו ומרצו
בחקלאות הידרופונית .יש לו חממה לגידולי עלים בשיטה
זו" .הרעיון הוא לגדל גידולים ללא חיבור לאדמה ואך ורק
על בסיס מים זורמים .בשנים האחרונות התחום נכנס
לתאומה בארץ אבל לעומת מקומות אחרים בעולם היא
עדיין בחיתוליה" .הוא מסביר" .כמו כל דבר ,גם השיטה הזו
מצריכה למידה ומתוך התעניינות בחקלאות מתקדמת הגעתי
לתחום ,למדתי אותו וכיום אני עוסק בו .השיטה מוכחת,
יעילה ואפקטיבית יותר מחקלאות מסורתית שכן ניצול
פני הקרקע בגידול הידרופוני הוא פי חמש או שש מאשר
השימוש באדמה .בשיטה זו כמעט ולא מרססים והתוצרת
נקיה מחרקים וחומרי אדמה .אנשים מביעים עניין רב מאוד

"

הגידולים בשיטה זו הם באופן
משמעותי ידידותיים יותר לסביבה,
לטבע ולצרכנים

גיל מזור
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זרקור תושב

ב ב העניינים

בתרומה אנחנו
מקבלים תמורה

ב ב העניינים

השנה ש נו

מעדשת המצלמה
יום הניקיון הבין-לאומי

צעדת לב השרון

חג המעלות

מאז שיצאה לפנסיה עוסקת רחל גינת ממושב חרות בהתנדבות ומגייסת
מתנדבים רבים שיצטרפו לעשייה" .עצם הנתינה נותנת סיפוק אדיר.
התחושה שאתה חלק מהקהילה ושיש לך מה לתת גם כשאתה בגיל
השלישי ,מעניקה הרגשה טובה"
כשתושבים רואים שרחל גינת פונה אליהם ,הם כבר מנחשים את הסיבה -
היא רוצה לרתום אותם לעשייה התנדבותית .כבר עשר שנים שרחל גינת
( )67ממושב חרות עוסקת בהתנדבות ומדביקה אחרים ברוח ההתנדבות.
רחל ,פנסיונרית ,אם לשלושה וסבתא לחמישה החליטה שתקדיש את חלק
מזמנה להתנדבות בקהילה .רחל מרכזת מתנדבים בחינוך במועצת לב
השרון ,לוקחת חלק בצוות קהילה תומכת בחרות ומתנדבת בבית הכנסת.
"כשיצאתי לפנסיה היה לי ברור שאתנדב .רציתי לעסוק בחינוך כי זה
הנושא הכי חשוב בעייני .רציתי לתרום מהידע שלי והניסיון ואיך אמר
אלברט שוויצר" ,הנתינה הטובה ביותר היא הדוגמא האישית" .במסגרת
תכנית ארצית "זה"ב בגן" ,בשיתוף "אור ירוק" ותנועת "של"מ" ,החברה
למתנ"סים ,שמובילה רונית רביב ,אני מתנדבת כרכזת מתנדבים יחד עם
עידית מגן .לפעילות זו הגעתי במקרה כאשר פנו לאחותי המתגוררת
בנהריה וביקשו ממנה לקחת חלק בפרויקט הארצי .היא התנתה את
השתתפותה בהשתתפותי בלב השרון והיום אנחנו בלב השרון מתגאים
במספר המתנדבים שיש לנו .מתנדבים חדורי אכפתיות ורצון אשר עוזרים
לצוותי בתי הספר והגנים ,לתלמידים ולילדים .במסגרת ההתנדבות אנחנו
מהווים גם צוות מסייע וגם אוזן קשבת עבור הילדים ונתינה של חום,
אהבה וחיבוק" .אחת לחודש מתכנסים המתנדבים בבית החבר בחרות
לקמפוס בו הם חולקים חוויות ודילמות עם חבריהם המתנדבים ,חוגגים
ימי הולדת ומאזינים להרצאות מרצים אורחים ,המרצים גם הם ,איך
לא ,בהתנדבות וכמו כן יוצאים המתנדבים לסיורים בסביבה הקרובה.

ואבל .בחגים הן מגיעות לבתיהם של אותם אנשים עם מתנה אותה מממן
וועד המושב" .אבא שלי אמר לי בערוב ימיו שהטלפון הפסיק לצלצל .זה
משפט שנחרט אצלי והולך איתי .אם אני יכולה לדאוג לכך שאף קשיש
לא ירגיש כך  -זה סיפוק אדיר .הקשישים מבקשים את החום ותשומת
הלב ,שמישהו ידפוק להם בדלת וישאל מה שלומם ,זה לא יסולא בפז.
וכאן אני קוראת לכל מי שיכול שיתנדב .אין דבר יותר חשוב מזה".
גם בבית הכנסת במושב נערכת פעילות התנדבותית ויחד עם טובה
פליישר ,רחל פועלת בצוות של וועדת תרבות מסורת ישראל ודת ,הדואג
לתפילה בחגים ,בר מצוות במושב ועריכת הרצאות אודות הקשר בין
היהדות לאמנות.
רחל אשר מוקירה את כל המתנדבים במועצה קוראת לעוד אנשים
להתנדב" .אני מאמינה שעצם היכולת בנתינה נותנת סיפוק אדיר ,את
שייכת למשהו ותורמת וההרגשה שיש ביכולתך היא הרגשה טובה .אני
מחכה לימים בהם אני נפגשת בכיתה א' והילדים אומרים לי 'חיכינו לך
שתבואי' בעיניים בורקות .זה שווה את הכל".

בית הספר החדש לחינוך מיוחד

מכבי תל–אביב בצור משה

מסדר כנפיים של קרמבו

חלוקת ארוחות חג למשפחות
נזקקות – במזל דגים

ישראל עוצרת

חנוכת גן הילדים החדש ביעבץ

תושבים המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות למועצה או לוועדים
הקהילתיים ביישובים.

חדר מדעים חדש בבית הספר הדר השרון

מתכוננים בשגרה -
מוכנים בחרום

שולחנות עגולים עם קלנסווה

רחל מגייסת מתנדבים רבים וטובים ,אשר תורמים עבור הקהילה.
"התנדבות היא נתינה ללא תמורה ,לדעת שאכפת לך מהמקום בו אתה
גר ושאתה תורם למענו .כשאני רואה מישהי ברחוב ,אני ניגשת אליה
ואומרת לה ,שמעתי שיצאת לפנסיה ,נפלא ,אני מגייסת אותך .אני צדה
מתוך הקהילה אנשים ומספרת להם על הסיפוק וההנאה בעבודה עם
הילדים המביאה שמחת חיים לשני הצדדים .זו אהבה אמתית ללא גבולות".
אבל זה לא מספיק לרחל .מעבר לעשייה בתחום החינוך היא מתנדבת
בצוות קהילה תומכת במושב חרות .מיזם חשוב ומרגש בקרב אנשים
מבוגרים .יחד עם איה גיא ,שוש זמיר ושורה פינסקי הן מעניקות תמיכה
לאנשים מבוגרים ,אנשים בודדים ,דואגות ומסייעות גם בעתות משבר
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בית גיל עוז

חנוכת גן הילדים החדש בעזריאל

חנוכת בית גיל עוז  -מעון מופת לניצולי שואה
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ב ב העניינים

ראיון

סמדג'ה מתגורר עם משפחתו בגנות הדר שבמועצת לב השרון ,דרך חיים
המותאמת לאופי שלו בצורה מושלמת ושונה כל כך מהמקצוע האינטנסיבי.
"היה לי ברור שארצה לחיות במקום כזה ולא בעיר ,כמו שהייתי ילד בעיירת
פיתוח עם מרחבים ושקט .זה למרות שאני עובד כל היום כל יום על הטורים
הכי גבוהים .כשאני בלחץ אני מוציא מעצמי את הכי טוב ,אם אין לי לחץ
אני מת ,לא מצליח להתקיים".

"רוצה לעשות עוד היסטוריה
ולהיות המאמן שהביא 2
מדליות אולימפיות ברצף"

את ההצלחה של ענף הג'ודו בישראל הוא מסביר" :הגו'דו הוא אימפריה
של ממש בישראל .יש לנו  9מדליות אולימפיות וחמש מהן בג'ודו .ויש נתון
שאף אחד לא מדבר עליו  -ארבעה ספורטאים שהתמודדו באולימפיאדה
בשלבי המדליה .לג'ודו יש מסורת ולענף שיש מסורת קל יותר להצליח.
הדור הצעיר מנסה לחקות את הגדולים ויש הישגים .יאמר לזכותי ולזכות
יעל ארד שאנחנו פורצי הדרך ,לא הסתפקנו בהתמודדות באולימפיאדה.
פעם ספורטאים ישראלים באולימפיאדה היו מושא לבדיחה ואנחנו שינינו
את פני הספורט הישראלי .יחד עם זאת ,אני חושב שהצרה הגדולה ביותר
של הספורט הישראלי הם התקציבים והמשאבים שאמורים להגיע לגילאי
הקדטים ( )14-19ששם אנחנו נופלים ממש .לספורטאי עילית אין בעיה ,יש
להם כל מה שצריך ,שכר הולם ,ספונסרים ,מעטפת רפואית ומקצועית .הבעיה
היא בגילאים הצעירים ששם התקצוב מאוד דליל והילד הולך לאיבוד ודווקא
שם צריך להשקיע .זה לא כדורגל ,הענפים האולימפיים לוקים טיפה .אנחנו
במגמת עלייה בנושא אבל זה עדיין לא מספיק .אחרי שאסיים את הקדנציה
ואולי אלך לניהול ספורט ,אשים דגש גדול לנושא התקציבים לכל הגילאים,
כי היום יש הרבה ספורטאים טובים שפורשים בגלל המחסור הכספי".

אורן סמדג'ה ,מאמן נבחרת ישראל בג'ודו ומי
שעשה היסטוריה כשזכה גם כספורטאי וגם
כמאמן במדליה אולימפית ,מסמן כבר את היעד
הבא  -מדליה באולימפיאדת טוקיו ולאחריה תפקיד
ניהולי במטרה לשנות את פני הספורט הישראלי

כשארון סמדג'ה ( )46חזר מאולימפיאדת ריו ,הוא הצליח להדאיג אפילו
את ראש הממשלה כשהיסס בתשובתו אם ימשיך לאמן גם לאולימפיאדת
 .2020היום ,אחרי שנח עם משפחתו בתאילנד ,צבר כוחות וחישב מסלול
מחדש הוא כבר עם הראש בטוקיו ,חדור מוטיבציה לעשות עוד היסטוריה.

באותו רגע בכלל לא רציתי להמשיך .לא אמרתי שאני פורש רק רציתי לנוח
ופירשו את זה כאילו אני כבר בחוץ .אפילו ראש הממשלה כתב פוסט על זה
וביקש שאשאר .אבל זה ממש לא היה הכיוון ,רק רציתי לנוח ולחזור מתוך
מקום של אנרגיות ורצון לעשות עוד קדנציה לפחות כמו זו ולקח לי זמן.

"בשנה וחצי האחרונות של המרוץ הייתי בין  7ל 8-חודשים בחו"ל וכשאתה
נמצא במרוץ הזה אתה לא מבין את ההשלכות .אחרי שאתה מסיים יש
התרסקות טבעית של נפילת לחץ .פתאום אתה מוצא את עצמך חסר
כוחות ומוטיבציה .הדבר הראשון שעשיתי הוא לסגור חופשה משפחתית
לתאילנד וזה מה שהציל אותי .באחד הראיונות אחרי האולימפיאדה שאלו
אותי "מה עכשיו" .אמרתי שני צריך לחשוב אם אני בכלל רוצה להמשיך כי

רק עכשיו אני בתהליכים של חזרה ואני מלא מוטיבציה ,כל כולי שם .השנה
האחרונה הייתה מאתגרת ומוצלחת מאוד .להגיע לאיגוד מפורק ולקחת
ספורטאים בתחילת דרכם ולהכניס להם מאה אחוז דרייב ,ווינריות ומשמעת
של אימונים זה אתגר .הבאתי  3ספורטאים לאולימפיאדה ,שניים מהם הגיעו

"

לא אמרתי שאני פורש ,בסך הכל
רציתי לנוח ופירשו את זה כאילו אני
כבר בחוץ
לחצי גמר ואחד לקח מדליה .לא סתם מכנים את הנבחרת הזו הנבחרת
הטובה ביותר בכל הזמנים .קדנציה מדהימה ואולימפיאדה מדהימה" .הוא
אומר" .היום אני מאמן על .איגוד הג'ודו נתן לי את כל ענף הגברים בכל
הגילאים ויש צוות גדול שעובד איתי .במקביל למאמצים לזכות בעוד מדליה
אולימפית ולהוביל את הספורטאים לאולימפיאדה ,אנחנו בונים גם את
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דור העתיד של הג'ודו הישראלי .זו האסטרטגיה  -לבנות מעבר ל."2020-
סמדג'ה ,שאביו מוריס ייסד את ענף הג'ודו בישראל ,התייחס כבר מילדות
לג'ודו כמקצוע.
"מההתחלה התייחסתי לג'ודו כדרך חיים ,מקצוע ולא כחוג .במשפחה
שחיה ונושמת ג'ודו זה היה טבעי בשבילי .בשנת  1988הייתה לי שיחה
עם אבא שלי ובה הוא אמר לי  -באולימפיאדה בסיאול לא הייתה נציגות
ישראלית לג'ודו ,עוד  4שנים בברצלונה אתה תהיה באולימפיאדה ואני
מצפה ממך לזכות במדליה .אז לא היו מדליות אולימפיות לישראל ואני
בחור בן  18שמתחיל את הצעדים הראשונים שלו בספורט המקצועני
שאפתי לעשות משהו שאף אחד לא עשה לפניי וזה מה שהניע אותי.
אני חתום על כל הזכיות הגדולות בענף הג'ודו במדינה .כשקיבלתי
את תפקיד המאמן הלאומי ידעתי שיש תואר אחד שאף אחד עוד לא
הצליח לקטוף – מאמן שהצליח לזכות כספורטאי וכמאמן .ושוב עשיתי
היסטוריה .שתי מדליות אולימפיות ועכשיו בקדנציה השנייה שלי אני
מנסה ליצור חלום חדש ,ללכת לכיוון של מדליה אולימפית נוספת .הכי
גבוה שאפשר .אף מאמן לא הצליח להשיג שתי מדליות ברציפות .תמיד
הייתה מדליה והפוגה ואני רוצה להיות הראשון שיעשה זאת .אני שמח
שהצלחתי בקריירה שלי לחוות את רגע הזכייה גם כספורטאי וגם כמאמן.
זה פיקים שמעטים האנשים שחווים אותם ואני חווייתי את זה פעמיים
וזה ממלא אותי ומספק אותי .כשסיימתי את הקריירה כספורטאי ידעתי
שלא החסרתי כלום ,ידעתי שהשגתי הכל – מדליה באליפויות עולם ,מדליה
באליפויות אירופה ,מדליה אולימפית .וכבר בקדנציה הראשונה בתור מאמן
הצלחתי להביא שני ספורטאים שמתמודדים על מדליה אולימפית .כל
אחד רוצה להצליח בתחום שלו ,בתחום שלי אני יודע שאני הכי טוב וזה
גורם לי לרצות להישאר" .

ילדים רבים ממועצת לב השרון ומרחבי הארץ בכלל מתאמנים במרכז
הישראלי לג'ודו ,אותו פתח לפני שני עשורים ,שם הם לומדים ג'ודו אבל
לא רק" .כשפתחתי את המרכז רוב הילדים הגיעו בגלל השם שלי והיום
הם מגיעים כי זו דרך חיים ומקום חינוך מעולה לילדים .יש לי חיבור עצום
עם הילדים ,הכל בגובה העיניים .זה קודם כל מועדון חברתי ,שנותן להם
כלים של התמדה ומחויבות ,חוויה עוצמתית .ההצלחה לא נמדדת במדליה,
היא נמדדת בהשגת המטרות והדרך היא לא פחות חשובה .המועדון מוביל
בהישגים עם שישה ספורטאים שזכו במדליות באליפויות אירופה".
סמדג'ה כאמור מסמן כבר את היעד הבא שלאחר אולימפיאדת טוקיו באופן
שבו יוכל לשנות את פני הספורט הישראלי" .אני חושב שארצה להגיע
לעמדת ניהול שתוכל לשנות את פני הספורט הישראלי בצורה משמעותית.
אמרו לי רוץ לפוליטיקה ,אבל אני חושב שאפשר לשנות דרך הספורט .אם
אנחנו חזקים בצבא ובטכנולוגיה אין סיבה בעולם שבתחום הספורט לא
נצליח .יש לנו רק  9מדליות וצריך לשנות ולשאוף ליותר .כשטסים  40ומשהו
ספורטאים לאולימפיאדה ומצפים שרק אחד מהם יזכה זה אומר שמשהו
צריך להשתנות .אנחנו עם לוחם ,עם שקשה להביס אותו ,לא ותרן .אנחנו
יכולים יותר .זה מהות הספורט".
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הבית שלי

בני דרור

גדי קובר ,יו"ר הוועד המקומי

 18יישובים ישנם במועצה ,לכל אחד מהם הייחודיות ,האופי והעשייה הפנימית
שלו .לרגל תחילת השנה האזרחית החדשה ,נביא בפניכם את סיכום השנה של
ראשי הוועדים ביישובים והמטרות לשנה החדשה
המועצה האזורית לב השרון התברכה ב 18-יישובים ,שלכל אחד מהם
הייחודיות שלו ,אך לכולם מכנה משותף אחד  -תושבים איכותיים,
אשר חיים על פי ערכי ערבות הדדית ,אהבת הארץ וציונות.
כל היישובים במועצה ,ללא יוצא מן הכלל ,יצרו לעצמם חיי
קהילה תוססים ומגובשים העונים לצרכיהם של כלל התושבים,
מכל הגילאים וממגוון אוכלוסיות .היישובים ממשיכים לצמוח
ולהתפתח ,תוך שמירה על צביונו המיוחד של כל יישוב ובשילוב
הישן עם החדש ,העבר והעתיד .התושבים ובראשם חברי הווועדים
המקומיים ,מצעידים את היישובים קדימה באמצעות מגוון

פעילויות בנושאים שונים ובניהם תרבות ,חוגים ,מעורבות
קהילתית ,איכות הסביבה ועוד .המועצה מסייעת ליישובים להשיג
את המטרות אותן הציבו למען שיפור חייהם של התושבים מתוך
האמונה כי יישובים חזקים יוצרים מועצה חזקה.
אני מזמין אתכם לקרוא על העשייה ,המטרות והייחודיות של
יישובי המועצה בפרויקט המיוחד "הבית שלי".
עמיר ריטוב,
ראש המועצה

 70שנה לבני דרור נחגג באירוע מרשים בהשתתפות
תושבי המושב שלקחו חלק בחגיגות בשירה ,בריקודים ובהמחזת
אירועים מכוננים בחיי המושב .בני דרור הוקם כמושב שיתופי על
שטח של כ 3,200-דונם ובמרוצת השנים צמח המשק השיתופי
והפך למשק חזק ומגובש הכולל ענפי חקלאות ותעשייה .בני
דרור הוא מהיישובים הגדולים והחזקים במועצה והראשון שהחל
בבניית הרחבת היישוב .בשנת  1988גם נבנה בו כפר האבות
"פרוטיאה בכפר" .המושב מהווה מודל ליחסים מצוינים בין
האגודה החקלאית להרחבה הקהילתית ובין חברי היישוב ודיירי
כפר האבות פרוטיאה בכפר.

גאולים

עזרי סעדד ,יו"ר הוועד המקומי

גנות הדר

דודו מצליח ,יו"ר הוועד המקומי
עיקר פעילותי בשיתוף חברי ועד מקומי גנות הדר ,רכזי התרבות
ורב"ש היישוב ,התמקדה השנה בעיקר בחיזוק קשרי הקהילה ביישוב
ורווחת התושבים ,שיפור התשתיות ,אירועי תרבות למבוגרים
ולילדים בריכוזה של הגב' דנה דהרי ,והרחבת הפעילות לבני נוער
הלוקחים חלק בפעילות התנועה תוך הרחבת מעגל המצטרפים.
הוקם חדר נוער גיל תיכון (משותף עם נורדיה) ,שם מוצאים בני
הנוער שאינם לוקחים חלק בפעילות התנועה זמן איכות ,הרחבת
אופקים ויצירה תורמת ויעילה בריכוזה של הגב' טלי חן.
הוכנסה מערכת מים חדשה לקריאה מרחוק של חב' ניסקו בניהולה
של אגודת המים גנות הדר ע"י מר בנבסט מיקי.
יחד עם נורדיה נוצרה התקשרות עם חברת שמירה חדשה ,הכוללת
התקנת מצלמות ומתן שירותי מוקד לתושבים במטרה לתגבור
מערך השמירה של היישוב ובטחון התושבים.

בשנה החולפת עסקנו רבות בתחום איכות הסביבה ופיתוח
שטחים ציבוריים .הקמנו גינת נוי חדשה והכשרנו שטח במגרש הכדורגל
לטובת בית ספר לכדורגל שנפתח השנה .המשכנו לקיים אירועים קהילתיים
ופעילות נוער שוטפת.

בית התרבות שופץ ,מערך ההשקיה והגינון הציבורי ברחבי היישוב
שודרגו במטרה לצמצם עלויות השקיה .הוקמו  2כיתות לימוד
אשר תופעלנה כמרכז למידה לילדי התושבים .אולם נוג"ה שודרג
במשותף עם נורדיה.

מרכז הספורט ממשיך להיות מקום פעיל ומפעיל כדורגל לגיל הרך ,קפוארה,
ג'ודו ,היפ הופ וטניס לילדים ולמבוגרים .מתקיימים גם חוגי ריקודי עם
ומקהלה למבוגרים ולימודי תורה ודת .כמו כן מתקיימת פעילות לגיל הזהב.
גם בחגים ומועדים מתקיימים ביישוב אירועים מרכזיים לכל הקהילה.

היישוב גנות הדר הינו יישוב קהילתי כפרי המאגד בתוכו מגוון
רחב של סוגי אוכלוסייה ,חילוניים ודתיים אשר חיים בהרמוניה.

בשנה הקרובה מטרותינו הן רבות ובניהן ,הקמת גן שעשועים חדש ,הקמת
מועדון נוער בוגר ,פיתוח אזור המכולת ,צביעת המדרכות והתמרורים,
שילוט חדש והקמת פינת מחזור חדשה.
גאולים הוא יישוב קהילתי בו אוכלוסייה מגוונת ,החל ממשפחות וותיקות
ומבוססות ביישוב עד לזוגות צעירים שבחרו בגאולים כמקום לבניית
בית וגידול משפחה .המקום מאופיין ביחסים חמים בין האנשים עם המון
נתינה וערבות הדדית.

חרות
יורם יפה ,יו"ר הוועד המקומי
בשנה שחלפה נעשתה פעילות לטובת ביטחון המושב על ידי
התקנת שערים חשמליים ופריסת מצלמות ,השקעה בצוות חירום
יישובי ,ציוד ואימון החברים .פעלנו לקידום תכניות מגרש כדורגל
וגן ילדים ובחנו את שיפוץ בית העם .מקלט שופץ לטובת הסבה
לחדר מוזיקה ,נבנו במפרים והוכנה תכנית לבטיחות בדרכים.
הקמנו צוות מעורבות בקהילה ,לעזרה ותמיכה בעת הצורך.
בשנה זו המשיכו להתקיים פעילויות תרבות וספורט ענפות.
פעילויות תרבות לגמלאים המשיכו גם השנה בדמות הרצאות
ופעילויות שונות תוך שיתוף פעולה פורה עם כפר הס .שלוש
מקהלות פועלות במושב  -מקהלת מבוגרים ושתי מקהלות ילדים.
בתחום הנוער מתקיימת פעילות ענפה בתנועת הנוער בה מעל
 200חניכים וכ 50-מדריכים .כמו כן ,מועדון הנוער שופץ ואובזר.
במושב מתקיים שיתוף פעולה מלא ופורה בין התושבים הוותיקים
והחדשים ,בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהגת היישוב .שיתוף זה
מניב פעילויות תרבות בהפקה עצמית ובאמצעות כוחות מקומיים
בלבד ,לאורך כל השנה.
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ינוב

מייק סילברמן ,יו"ר הוועד המקומי
בשנת  2016יצאנו לדרך בפרויקט הדגל "ינוביה ואיכות הסביבה"  .הוועד
המקומי בעזרתה ותמיכתה של המועצה האזורית לב השרון ,ובסיוע הרב
של יהודה גטה ,הקים מרכז מיחזור ופינוי פסולת ששמו בישראל 'הינוביה'.
יענקלה עטיה מונה לאחראי בענייני איכות הסביבה מטעם הוועד המקומי
והוא משקיע שעות רבות בהסברה ,חינוך ,הטמעת הנהלים החדשים
ובאכיפת הסדר לטובת הצלחת פרויקט זה .ניתן לומר כי הפרויקט אכן
מוכיח את עצמו וכבר לאחר כחצי שנה רואים תוצאות .המושב נקי יותר,
התושבים מקפידים יותר בזריקת הגזם בהתאם לנהלים והמצלמות של
איכות הסביבה מאפשרות לנו למצוא את הסוררים ,שרובם אגב אינם
תושבי המושב אלא עוברי אורח .העבריינים מטופלים על ידי פקחי
המועצה האזורית .ברחבי המושב הוכשרו השנה פינות גזם והתווספו
להן פינות חדשות כך שסה"כ יש לנו  24פינות גזם אשר שודרגו ,שולטו
ורובן גם מצולמות .24/7
אנו נמצאים בשלבי תכנון סופיים של שיפוץ כבישים ובניית מדרכות ,בנוסף
לתאורה לאורך שבילי ההליכה .הוועד המקומי מתכוון להתחיל תכנון של
מרכז קהילתי חדש .הכוונה להכין תכנית אב ולבצע את העבודה בהתאם
לתזרים הכספים המיועדים להשקעה בפיתוח המושב.
ברחבי המושב מפוזרות  16מצלמות בטחון המאפשרות לפעילים ולמתנדבים
לעקוב אחר פעילות פלילית כגון גניבות ,התפרצויות ,שיטוט של חשודים
ועוד .בנוסף יש מספר אנשים מהמושב המתנדבים ביחידת המתמי"דים
של משמר הגבול ,ומבצעים סיורים בלילות ומספר רב של מתנדבים
הפעילים בקבוצת "השומרים" ונכונים לקריאה בכל שעות היום והלילה.
מגרש הספורט שופר בטיחותית בכדי לעמוד בתקינה הנדרשת ,התווספו
מספר מתקנים בגן השעשועים ומתקן כושר ליד משרד הוועד המקומי,
והתווספה הצללה של גן השעשועים.
כחלק מהשאיפה להפוך את המושב לירוק יותר ,הוכשרה פינת פנאי ונופש
ליד מועדון הנוער הכוללת שולחנות קק"ל וצלחת גדולה לטובת הדלקת
מדורה .בתחילת השנה הוחלפה וועדת תרבות לאחר כ 7-שנים במטרה
לרענן את השורות.
במועדים שונים קיימנו פעילויות מהנות ומגבשות ,למשל ביום האישה,
בפורים בהפנינג גדול ומסע ה"עדלאידע" המפורסמת בהשתתפות כל
ילדי המושב.
גם אירועי תרבות היו לנו השנה .בעצמאות נהנינו מערב מדהים ברחבת
הדשא בהשתתפות כלל התושבים ,דרך טקס הדלקת המשואות המסורתי,
הופעות ריקוד של ילדי המושב והופעות נוספות ומופע זיקוקים מרהיב
כמיטב המסורת.
את שבועות חגגנו במסורת חג המים עם פעילויות מים ונהנינו ממטעמי
התושבים תוך אווירה קהילתית נפלאה .חתמנו את החופש הגדול במסיבה
ובטקס המסורתי לילדים העולים לחטיבה הצעירה ולכיתה א' .ערב בירות
ומצב רוח למבוגרים לטובת גיבוש התושבים הושק לראשונה השנה עם
ממבחר בירות מרחבי העולם.
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יעף

לביא זמיר ,יו"ר הוועד המקומי

כפר הס

אבי זילברשטיין ,יו"ר הוועד המקומי

כפר יעבץ

נפתלי יצהרי ,יו"ר הוועד המקומי

את יעף מנהלים במשותף החברים מיטל בירמן,
ניר בן דוד ,יואל טרייסמן ,גל גרין ולביא זמיר .נציג יעף במליאה
הוא יוסי נחמני.

עיקר הפעילות של הוועד המקומי בכפר הס היה בתחילתם
ובסיומם של מספר פרויקטים ובניהם שיפוץ בית התרבות הישן,
בית ההנצחה שהוא הראשון שהוקם בארץ ,החלטה על שיפוץ
הספרייה ותחילת השיפוצים בה ,השקעה בבטיחות בדרכים,
שיפור צמתים ,כבישים ,הוספת במפרים ,מעברי חציה ותמרורים,
השקעה ושיפור בגינון ובגני שעשועים והמשך טיפול בנושא
כלבים משוטטים.

בשנה האחרונה נכנסנו לתנופת עשייה בתחום הגינון ופני המושב
והיד עוד נטויה .תקופה זו לא הסתיימה וישנם רעיונות נוספים
ויפים על הפרק .השנה קידמנו את נושא גינון וחזות המושב,
סיימנו הליך למתן שמות לרחובות במושב ,הקמנו עלון מושבי
המופץ לתושבים אחת לחודשיים והחל את פעילותו רכז גיל תיכון
לנוער שמגיע מספר ימים בשבוע .במושב מתקיימת פעילות של
בני עקיבא לגילאי ג'-ח' ופעילות לגיל תיכון ט'-י"ב.

יעף התפתחה מאוד בעשור האחרון ומשפחות רבות וצעירות
הצטרפו ליישוב .חיי הקהילה ביעף מלאים ותוססים וצוות התרבות
של יעף עובד שעות נוספות ומייצר אירועים בלי סוף לגדולים
ולקטנים .רק לאחרונה ציינו את מרוץ יעף המסורתי לזכרו של
חברנו מאיר חוכימה ז"ל ,ערב  TEDמרתק למבוגרים ,מסיבת
חנוכה לכול היישוב ,מבצע ניקיון קהילתי בשטחים הפתוחים,
זריעה משותפת של צמחי בר וכל זאת בחודשיים האחרונים.

בתחום החינוך הייתה השקעה רבה בנוער מכיתה ד' עד כיתה י"ב
באמצעות פעילויות שונות.

המושב מטפח את הנוער בכל מה שנדרש ובימים אלו אושרה
פעילות של סדנת עץ במסגרתה יקימו בני הנוער פרגולה במו
ידיהם .וועדת תרבות הקימה מפגשים ביתיים קפה-תרבות-בסלון
וצוות צפ"י (צוות פינוק יישובי) הדואג לחולים ,יולדות ,אבלים
וכל מי שנזקק לשירותם.

יעף הוא היישוב הקטן ביותר במוא"ז לב השרון ,מונה בסה"כ 70
משפחות ואנו היישוב היחידי שמוגדר יישוב קהילתי ולא מושב
עובדים.

האתגרים הגדולים של יעף בתקופה הקרובה הם להמשיך ולקיים
חיי קהילה עשירים ,לפתח את השטחים הפתוחים לטובת התושבים
ולהתחיל בשיתוף המועצה במהלכי תכנון ההרחבה שאושרה
עקרונית ע"י מנהל התכנון.

בתחום התרבות אנו מעודדים יוזמות מקומיות לפעילויות
תרבותיות .כל החגים מלבד שבועות מאורגנים על ידי שכבות
הגיל השונות ,תוך הקפדה שכל האירועים מלבד מסיבות ריקודים
יערכו ללא תשלום לתושבי הכפר .גם בתחום הספורט ישנה
פעילות ענפה הכוללת את מרוץ האביב השנתי.
בתחום החברה והקהילה מתקיימת פעילות ברוכה של מועדון
גיל בוגר שחבריו נהנים מהרצאות ,סיורים והצגות בשיתוף עם
מושב חרות.
פרויקט כרובית בארגונה של מאירה ברגר לוטן ממשיך פעילותו
בראש השנה ובפסח לבישול ארוחות חג לנזקקים .ארכיון ומרכז
תיעוד של הכפר בראשותה של זוהרה דותן שעושה זאת בהשקעה
רבה ובמסירות.

בשנה הקרובה עומדות לנגד עינינו מטרות שונות ובניהן ,הקמת
סניף בני עקיבא לילדי המושב ,הקמת ספרייה שתהווה מקום
לניהול שיח תרבותי ותביא לגיבוש הקהילה הצעירה בשילוב
הצגות ומספרי סיפורים ,הקמת גן שעשועים נוסף ומתקני כושר
לכלל הקהילה.
כפר יעבץ הינו מושב ייחודי בלב השרון בשל הערבות ההדדית
והנתינה האין סופית לאחר.
"חלום שאתה חולם לבד הוא רק חלום ואילו חלום שחולמים
ביחד הוא מציאות" ג'ון לנון.

בשנה הקרובה נמשיך להשקיע בגינון וחזות הכפר ,בבטיחות
בדרכים ,ונסיים את שיפוץ הספרייה.
נקים פינות נוספות לאיסוף פסולת גושית .בתחום הנוער נמשיך
להשקיע ונביא מכולות שיהוו חדרי פעילות לגיל תיכון .כמו כן,
נרחיב את הפעילות התרבותית לגילאי  .30-60נקדם יוזמות
תושבים ובניהם "קהילה מבשלת" שיצא לדרך במאי .נמשיך
לפעול בנושא איכות הסביבה ונקדם שיתופי פעולה תרבותיים
וקהילתיים עם מושבים שכנים.
קהילת כפר הס היא קהילה חזקה ומגובשת היודעת לחגוג בשמחה
חגים ואירועים בצוותא,להירתם לפרויקטים קהילתיים ובעת
משבר וצער יודעת לאסוף כוחות ,לתמוך ,לנחם ,לעזור ולתרום.
חוסנה וחוזקה של הקהילה מושתת גם על מערכת יחסים טובה,
בעלת אמון והבנה בין האגודה החקלאית לוועד המקומי .זה
המקום להודות לאגודה החקלאית ולעומד בראשה – אוהד פרת.
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ב ב העניינים

הבית ש י

פרוייקט מיוחד

משמרת

ארז דניאלי ,יו"ר הוועד המקומי
בשנה האחרונה עסקנו בהמשך שיפור רמת הביטחון ביישוב
ובפרויקט תאורה שסיימנו בהצלחה.
בנוסף ,ביצענו שינוי והחלפנו את כל מערך הניקיון והתחזוקה
במושב שהיום עובד במתכונת חדשה ויעילה הרבה יותר והתוצאות
והנראות טובים יותר .כל זאת תוך עמידה בתקציב וביעדי גבייה
גבוהים מאד.
בשיתוף עם הנוער ועם מתנדבים מהמושב התקיימו פעילויות
תרבות במהלך השנה ובניהן פעילויות ליום העצמאות ,שבועות,
חנוכה ,יום ספורט פעילות קיץ ועוד וכמובן מסיבת הריקודים
השנתית לתושבים הבוגרים בתחילת השנה שהפכה לשם דבר
באזור.
תנועת המושבים אצלנו גדלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית
ומונה כמעט  200פעילים.
פעילות ועדת הביטחון ורב"ש בשת"פ של מרבית תושבי המושב
הביאו למצב שמשמרת נמצאת בתחתית רשימת ההתפרצויות
בשנים האחרונות בשנה הקרובה נשקיע בשיפור תשתיות ושיפוץ
המועדון הישן שלנו ,שמירה על רמת הביטחון ופרויקט מצלמות
מרכזי במושב.
הייחוד של משמרת הוא שגם היום אנו עדיין נראים ומתנהלים
כמושב עם אינטגרציה טובה ותמהיל נכון בין ותיקים לחדשים.

נורדיה

שבתאי פנסו ,יו"ר הוועד המקומי
בשנה החולפת התמקד הוועד המקומי במספר מישורים .שמירה
על איכות החיים ,ניקיון רחובות ,גינון ,תיקוני תשתיות ,אבטחה,
פעילויות תרבות קהילה ונוער.
גן השעשועים שודרג בפרגולה ,מתקני כושר ומתקני משחק.
מדרכה חדשה נבנתה בשדרות נורדיה והותקנו פנסי תאורה
נוספים .רחבת האנדרטה/בית התרבות שודרגה .בימים אלו נבנה
מחסום נחל באזור מתקן הסניקה והעבודות צפויות להסתיים
בתקופה הקרובה .בתחום איכות הסביבה ,התבצעה פעילות
ענפה  -יצאנו לפרויקט שמירה על העצים ביישוב בליווי אגרונום,
במסגרתו טופלו כל העצים ובניהם גם העצים המהווים סכנה
לציבור ,עצי חורשת האקליפטוס שליד האכסניה טופלו והמקום
הוכשר לפעילות פארק מקומי ,פרויקט שיושלם עוד השנה ולרווחת
התושבים הוקמה חורשת נופש וספסלים בשיתוף המועצה ונשתלו
עד כה כ 50-עצים .כמו כן אנו ממשיכים בשדרוג שטחי הגינון תוך
שימת דגש על צביון כפרי .יצאנו לפרויקט שילוט היישוב הכולל
חידוש השילוט לדרך הראשונים .גם באולם נוג"ה התבצעה מתיחת
פנים ובמסגרתה נרכשו מערכת שמע ,מסך וברקו ולכיתות מרכז
הלמידה נרכש ציוד .פרויקט נוסף שהתבצע השנה הוא הקמת
ארכיון ואתר הנצחה על ידי האגודה השיתופית ובהובלתה של
רבקה פינקלשטיין.
מטרותינו לשנה הקרובה רבות .נשקיע בהכרת הארץ והמורשת
באמצעות טיולים לנוער.
נשאף להגדיל את מספר המשתתפים בתנועת הנוער .נפעל
ליישום הרעיון " -נורדיה של כולם" על ידי פעילויות לחיבור בין
שכונת ההרחבה ליישוב הישן .מטרה נוספת היא פעילות תרבות
קהילתית  -הגברת הלכידות על ידי פעילות תרבות קהילתית
תוך שימת דגש למבוגרים ,נשים לאחר לידה ,וחיבור בין צעירים
למבוגרים ,הרחבת תשתיות לפעילויות תרבות  -מועדון ונוער
לילדים ,ספריה ,משחקייה .נשקיע במתקני ספורט לכל הגילאים -
מגרש כדורגל ,שביל לרוכבי אופניים.
נורדיה הוא יישוב כפרי המהווה בית מטופח ובטוח לקהילה
מלוכדת ,הפועלת לטובת הפרט ובהרמוניה עם הסביבה.

ניצני עוז

רונן חיון ,יו"ר הוועד המקומי
עיקר פעילות הוועד המקומי התמקדה השנה בחיזוק הקשר הבין דורי
ובהרחבת פעילויות שעות הפנאי לכל הגילאים.
השנה ,לאחר שסיימנו לבנות את בית הכנסת החדש ,שיפצנו את מבנה
בית הכנסת הישן והפכנו אותו לבית גיל עוז – בית חם המעניק מקום
הולם ומכבד לפעילויות השוטפות של גיל הזהב.
בשל הפעילות הברוכה עם קשישי המושב ,נבחר המושב להשתתף
בפרויקט "מופת מועשר לניצולי שואה" מטעם משרד הרווחה .במהלך
השבוע מגיעים קשישים ממושבים שכנים לפעילויות מגוונת ,סדנאות,
הרצאות ובמקום ניתנות ארוחות .הקהילה מחבקת בכל דרך אפשרית
את הפעילויות במועדון .בחנוכה הנוער הנפלא שלנו אירגן מסיבת חנוכה
מרגשת לבאי המועדון .בהמשך לחזון הוועד ,ראינו לאורך השנים חשיבות
רבה ברווחתם של דור המייסדים והוותיקים ,הקפדנו על פעילויות
משותפות ומעורבותם בקהילה ובכך גם אנו מחנכים את הדור הצעיר
לסובלנות הדדית ומתן כבוד לקשיש.
בשנים האחרונות גדל המושב ואיתו גם צרכי הקהילה .בית החבר הפך
לסטודיו חדש ומודרני המותאם לחוגים ונותן מענה יום יומי לעשרות
ילדים ,בני נוער ,מבוגרים ובני גיל הזהב המגיעים לחוגים השונים .השנה
נוספו מספר גדול של חוגים אשר פועלים בסטודיו בהצלחה רבה ואנו
פועלים להגדלת ההיצע.
ניצני עוז בורכה בתושבים אכפתיים ,בעלי תפיסה קהילתית .במושב
פועלות מגוון וועדות אשר כל אחת בתחומה מובילה פעילויות מגוונות
לטובת התושבים.
הפעילות מתקיימת לאורך כל השנה ואנו משמרים לאורך השנים פעילויות
שהפכו למסורת .בכל חג יוצאות משפחות לטיול ברחבי הארץ ,נשות
המושב יוצאות כל שנה לטיול ליעדים שונים ,בבית הכנסת נערכות
פעילויות לכלל הקהילה בחגי ישראל ,וכן הרצאות ,חגיגות בר מצווה,
בריתות וחתונות.
אחד מיעדי הוועד לשנת  2017הוא הפיכת מפרצי הגינון בשכונת ההרחבה
הצפונית למפרצי חנייה ובכך לפתור את מצוקת החניות .יעד נוסף הוא
קבלת אישורי בנייה לתכניות למרכז חינוך ותרבות במושב.
כידוע ,מרכז הלמידה ,מהמובילים באזור ,פועל במושב בהצלחה רבה,
מעניק חיזוק והעשרה לתלמידים רבים מהמושב ומכל רחבי המועצה.
הוועד המקומי ,רואה בחינוך הבלתי פורמאלי את אחד היעדים המרכזיים
ופועל לקידום נושא חשוב זה .הוגשו תכניות למבנה חינוך ותרבות במטרה
לשדרג את כל מערך הלמידה ולתת מענה לפעילויות חינוכיות שונות.
במהלך שנת  2017נפעל לאישור התוכניות שהוגשו לוועדה ולהשגת
תקציבים לבניית המבנה.

עזריאל

שלומי זילברנגל ,יו"ר הוועד המקומי
השנה האזרחית החולפת הייתה שנה של עשיה ברוכה במושב.
בתחום התשתיות בוצעו מספר פרויקטים משמעותיים ובראשם בנייתו של
גן ילדים חדש ,מרווח ומודרני ,אשר מחליף את גן דקל ששכן במבנה בעל
סנטימנטים היסטוריים ,אך קטן ומיושן .לקראת סוף השנה יחל בבנייתו
של גן ילדים חדש נוסף ,אשר יחליף בתוך מספר חודשים את גן פיקוס.
בנוסף ,שופץ מגרש הספורט ,חודשה הכיכר המרכזית ,עוצבה הכיכר
בכביש הכניסה ,בוצעו עבודות לפתרון בעיות ניקוז ותוספת מדרכה בצד
המזרחי של כביש הכרם ,נבנו במפרים לאורך כביש הכרם ,נבנו  4פינות גזם
מבוטנות חדשות .את כל הנ"ל ביצענו תוך שיתוף פעולה פורה בין הוועד
המקומי לבין המועצה האזורית והנהלת האגודה החקלאית.
בתחום הביטחון גובשה תפיסת האבטחה למושב ,בשיתוף שני היישובים
הסמוכים לנו  -כפר יעבץ ויעף .אושר לראשונה תקציב שמירה ,מונה רב"ש
משותף לשלושת היישובים ,מונה סייר לילה ונרכש רכב סיור בעסקת ליסינג.
בתחום גיל הזהב הצלחנו לאייש את תפקיד רכזת גיל הזהב בצורה
מוצלחת .בהובלתה של הרכזת ,עובה וגוון מערך ההפעלות לגיל הזהב,
לנשים המשתתפות התווספו גם גברים ראשונים והחלה השתתפות קבועה
בפעילויות חוץ-מושביות הנערכות ע"י המועצה.
בתחום הנוער מונה רכז לגיל התיכון ,הוקמה הנהגת הורים לבנ"ע ,הורחב
צוות ההדרכה המקומי שהוא בבחינת סיירת מטכ"ל של המושב ,חיזקנו
שבטים שלא תיפקדו בעבר ועודדנו השתתפות במפעלי התנועה והמועצה.
ממשיך לפעול במושב חוג הג'ודו הוותיק והיוקרתי ואליו הצטרף השנה
חוג טניס חדש ורב משתתפים.
בתחום התרבות ,החגים והדת ,שמרנו על מסורת החגיגות לילדים ולמבוגרים
בחגי ישראל – סעודת פורים ,תהלוכת ל"ג בעומר ,שמחת בית השואבה ,יום
העצמאות ,הרצאות משתנות ,שיעורים תורניים קבועים ,ערבים יעודיים
לנשים וקייטנת חב"ד המבוקשת בחופשת הקיץ .את כל פעילויות הדת
והשיעורים התורניים וחלק מאירועי החגים מוביל הרב המסור של המושב.
כ"כ חודשה הוצאתו של העלון המושבי השבועי "קול עזריאל".
לשנת  2017יש לנו תכניות רבות ,אך ביצוען מותנה בקיומם של תקציבים
מתאימים .בראש סדר העדיפויות הצבנו את נושא מועדון לגיל הזהב,
אשר עובר למבנה גן דקל הישן .המעבר מחייב שיפוץ המבנה והתאמתו
לצרכי המשתמשים.
בשנה זו ננסה לתמוך בחיזוק פעילותן של וועדות תרבות ,איכות הסביבה
וועדת קהילה ,אשר הוקמו לקראת סוף שנת  .2016נעשה מאמץ מיוחד
להרחיב את מעגל המתנדבים בכל התחומים ולתת דגש לחיזוק הקשרים
בין הקהילות השונות במושב.

קהילת ניצני עוז מתאפיינת כקהילה חמה ,רגישה ,תומכת ומגובשת.
מושב שכיף לגור בו.
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עין ורד

אביחי סימנר ,יו"ר הוועד המקומי
"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו ,אך בעת ובעונה אחת ,להיות
עמית בקהילה" (הרב סלובייצ'יק) מושב עין ורד רואה במעורבות כלל
התושבים במושב ערך עליון.
חברי האגודה ונציגי הוועד המקומי פועלים בשיתוף פעולה פורה ומפרה.
לשם כך ,הוקמה וועדה משותפת העוסקת בתיאום ציפיות ודאגה לרווחת
התושבים .במושב פועלים מתנדבים רבים בעלי תחושת אחריות ונכונות
לנתינה למען חברה טובה יותר .חברי הוועדות שותפים ומשפיעים על חיי
המושב השוטפים ומייצרים הלכה למעשה אורחות חיים ,כאשר הוועד
המקומי משמש כהכוונה ,פיקוח ותמיכה.
וועדת הביטחון במושב כוללת עשרות מתנדבים המסייעים לשמירה על
בטחון התושבים ולתחושת מוגנות .ישנם גם חברת ביטחון ורב"ש חדשים.
פעילותם כוללת סיורים ביישוב וכן פעילות מתואמת עם מג"ב .בנוסף ,בחלקו
הדרומי של המושב ,המושב השקיע בהקמת גדר הפרדה ופועל לאישור
בקשות להקמת שערים בכניסות המושב.
מתוך דאגה לכלל האוכלוסיות פועלות וועדות בתחומים שונים ובניהן,
תרבות ,וועדת מועדון לחבר ,חינוך ,נוער ,ספורט ,רווחה ,וועדת פנאי פלוס
המארגנת פעילויות לגילאי  30פלוס כגון מדע על הבר וערבי שירה .וועדת
החיילים דואגת לקשר רציף עם חיילי המושב והוענק להם מקום מפגש
חברתי בדמות פאב בהנהלתם .בשנה האחרונה משקיעים המושב והמועצה
בהקמת מועדון נוער חדש ושיפוץ מועדון הנוער הישן .המושב רואה בתמיכה
קהילתית חשיבות רבה ,משכך קיימת במושב וועדה הדואגת ומפעילה
פעילויות לאוכלוסיית הגיל השלישי ,וכן וועד רווחה המסייע ברגישות
לאוכלוסיות הנזקקות ,ומהווה עבורן דלת פתוחה .הוקמה גם וועדת גינון
האחראית על שימור הצמחייה ויצירת מרחבים ירוקים ופרחוניים נוספים
תוך שמירה על צביונו הכפרי של המושב.
ואיך אפשר בלי מוזיקה?! המושב מאפשר לתושבים ליהנות ממבנים
המיועדים ללימוד וחזרות שיעורי מוזיקה איכותיים .הוועד מייחס חשיבות
רבה לתמיכת הלימוד החווייתית והמיטבית לתלמידי בית הספר .משכך,
הקצה מבנים לטובת מרכז למידה בו ניתנים שיעורים פרטיים וקבוצתיים
במקצועות שונים.

עין שריד

שלומי פוקס ,יו"ר הוועד המקומי
בשנה החולפת התמקדנו בשיפור התשתיות ביישוב ,סללנו מחדש
את רחוב יסעור ביישוב הוותיק לאחר שנים של הזנחה .המשכנו
לשקם מדרכות ,תאורת רחוב ,תאורת בטחון בהיקף היישוב הפונה
לשדות ועוד פעולות רבות לרווחת תושבי היישוב.
עין שריד ידוע כיישוב תוסס ובו קהילה חמה ותומכת .יישוב שנותן
דגש רב על הקהילתיות ועל חיי התרבות .היישוב שם דגש רב על
תמיכה בכל שכבות האוכלוסייה ,החל מסל התרבות והצגות לגיל
הרך ,דרך תנועת הנוער ,פעילויות גיל תיכון ,פעילויות מגוונות
בחגים ,מסיבת פורים (ששמה הולך לפניה בכל המועצה) ,מסיבת
סוף הקיץ ועוד.
בשנה האחרונה ,תושבת היישוב יעל גולן ,יזמה בתמיכת הועד
והמועצה קורס "מירב" ,אשר כלל נציגים מכל יישובי המועצה ע"מ
לתת תמיכה קהילתית בשעות משבר .עין שריד אירח את הקורס
אשר נחל הצלחה רבה ברמה המקומית והמועצתית.
בשנה הקרובה נרצה לתת דגש על הקמת ועיבוי גני השעשועים
ביישוב וכן הקמת מגרש כדורגל לרווחת התושבים בעין שריד
בפרט ובמועצה בכלל .כמו כן נרצה לקדם את תכנון ההרחבה
החדשה בצפון היישוב.
עין שריד הוא פסיפס אנושי מרתק ,יישוב המשלב ישן וגם חדש,
יישוב ותיק לצד הרחבות חדשות .יישוב אשר משלב בתוכו את
כל גווני האוכלוסייה  -חילוניים ,דתיים ומסורתיים ,אשר חיים
יחדיו בשלום וכבוד הדדי .אנשי האדמה לצד אנשי ההייטק ,בעלי
מקצועות מסורתיים לצד בעלי מקצועות חופשיים ,עורכי דין ,רואי
חשבון אנשי עסקים ועוד .יישוב בעל חיי קהילה עשירים ומגוונים,
אשר בכל שנה צומח ומתפתח .השינויים חלים מול עינינו ואנחנו
משנים וקובעים את המציאות .היישוב אולי אינו עשיר במשאבים
אבל עשיר ברוח ,בעשיה ובנתינה .אני גאה ביישוב ,גאה באנשים
המנהלים אותו וגאה בתושבים הגרים בו.

פורת

רני חג'ג' ,יו"ר הוועד המקומי
בוועד המקומי של מושב פורת חברים אפרים חג"ג ,יונתן בדש,
רחמים חן ואייל חן הפועלים בהתנדבות מתוך תחושת שליחות,
אהבה למקום ודאגה לעתיד.
האג'נדה העיקרית שלנו היא קידום הנוער והילדים ביישוב ,לצד
מתן דגש על שיפור חזות היישוב ומתקניו .בשנה האחרונה עבר
המושב מהפך של ממש בדמות שדרוג הכניסה ליישוב ,הקמת
כיכרות ופינות ירוקות ברחבי היישוב ,העסקת אנשי ביטחון
ושמירה ,התקנת שערים במעטפת היישוב וגולת הכותרת :הקמת
 2גני שעשועים חדשים וחדשניים לטובת התושבים.
בפורת שמים גם דגש על אירועי התרבות והחגים ,מתוך רצון
לתת לתושבים תחושה של "גאוות יחידה" .ערכנו מסיבות בחגים,
הפנינג פתיחת שנה וטקס מיוחד לילדי א' ,חגיגת יום עצמאות
עם למעלה מ 300-משתתפים ,טיולים מושביים ושלל פעילויות
וסדנאות לילדים ולנוער.
ביישוב פועל בהצלחה בית גיל הזהב ובמסגרתו מתקיימות
פעילויות מרשימות ,מערכת חוגים ומרכז למידה עצמאי.
אציין לשבח את ראש המועצה וסגנו על שיתוף הפעולה ההדוק
והתומך וכן את המחלקות השונות במועצה על תמיכתן.
כולי תקווה שגם בשנה הקרובה נמשיך להתפתח ולהתקדם כיישוב
פורח ומלא שמחת חיים.
שהנוער הנפלא שלנו ימשיך להוות מקור גאווה,
אין ספק שלב השרון הוא המקום היפה והנפלא ביותר לגור בו
בישראל!

צור משה

נוריאל סייג ,יו"ר הוועד המקומי
השנה התמקדנו במספר נושאים בתחומים שונים .טיפלנו בנושא
הגזם והפסולת הגושית ובנינו פינות עבורם .מתחמי הנוער ברחבה
הגדולה בקן התנועה שודרגו ומועדוני הנוער שופצו .הקמנו צוותי
עבודה בנושאים שונים וחיזקנו את הועדות הקיימות במושב.
בנוסף בנינו תכנית חומש לנוער.
בתחום הגיל הרך קבוצת בייבי צור משה מפעילה משחקיה ומגוון
פעילויות העשרה לאימהות שילדו .ופעילות ענפה של אירועים
מתקיימת עבור שכבת גיל .3-7
תנועת הנוער המונה  600חניכים וצוות הדרכה גדול מקיימת
כל העת פעילות ומועדוני נוער שעברו שיפוץ והתאמה לשהיית
הנוער עורכים פעילות יזומה כמו ערבי חברה ,מופעים וסדנאות.
מרכז החוגים הפועל בצור משה מעניק מגוון חוגים ובניהם ספורט,
מחול ,אומנות ומוזיקה לתושבי היישוב וליישובי הסביבה .צוות
"צומי" (צור משה יחד) ממשיך בתרומה לקהילה ומסייע בעת משבר
וחולי .חגים ואירועים נחגגים במתכונת קהילתית רחבה בשיתוף
נוער צור משה ופעילויות גיבוש קהילתיות כמו טיול אופניים ,יום
המשפחה .פעילויות מגדריות כמו ערבי גברים וערבי נשים זוכים
להצלחה גדולה .אחת לחודש מתקיימת פעילות לגמלאים הכוללת
טיולים ,שבת תרבות ועוד .בשנת  2017נתמקד בהתאמת המענה
לצרכי התושבים בהיותנו מושב גדול מאד ומגוון באוכלוסייתו.
נפעל להרחבת והתאמת המענה לצרכי הנוער בראייה רב שנתית
ולהרחבת המימד הקהילתי בפעילות התרבות והאירועים .נמשיך
להשקיע בגינון וחזות הכפר ,בטיחות בדרכים ,שיפור מרחבים
ציבורים ותשתיות ונפעל להגדלת מספר המתנדבים בקהילה.
כמו כן נפעל לחיזוק הקשר עם האגודה החקלאית.
תודות לחברי הוועד המקומי שמשקיעים רבות מזמנם לטובת
היישוב.

בשנה הקרובה נשמח לשמר את הקיים ולהוסיף פעילויות קהילתיות .בימים
אלו אנו פועלים להקמת וועדת תכנון שתעסוק בנושאי התב"ע של עין ורד
ותחפש "תכנית עסקית" לשיפוץ והפעלת בית העם כאולם מרכזי ליישובי
המועצה .אחת המטרות העיקריות שלנו היא חינוך לנוער ערכי ,התורם
לקהילה והמושב משקיע משאבים רבים בפעילויות חינוכיות וערכיות
המשלבות תרומה לקהילה.
נמשיך לפעול כקהילה מגובשת ,תומכת ואכפתית לחיזוק תחושת השייכות
והקשר הקהילתי .עין ורד זה הבית שלנו ובית זה מקום של אהבה.
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יובל מור ,יו"ר הוועד המקומי
שנת  2016הייתה שנה רבת פעילות ועשייה ,עמלנו רבות בוועד המקומי
לקידום ושיפור איכות חיינו בנושאים רבים כגון ,איכות הסביבה ,ביטחון
אישי ,בטיחות ופיתוח התשתיות לרווחת התושבים.
הוקמה רחבת דשא מרכזית חדשה לצורך התכנסויות וחגיגות משותפות,
שופץ "בית החבר" בשיתוף המועצה ,שודרגו גני השעשועים ,שופצו מקלטים
ובניהם "מקלט המרפאה" שיופנה לשימוש הנוער .שודרגו מבני הציבור
ובדגש מיוחד ל"אולם גלעד" והספרייה אותה הפכנו למקוונת והארכנו את
שעות פעילותה .כמו כן שופץ בית העלמין בסיוע המועצה.
בשורה גדולה הגיעה ליישובנו לאחרונה כאשר כביש הגישה הצפוני ליישוב
מכיוון כביש  6שופץ ,שודרג והורחב על ידי נתיבי ישראל ,זאת לאחר מאמצים
רבים של המועצה ושלנו ,דבר אשר שיפר משמעותית את חיי כולנו .השנה
הוחלפה חצי מגדר היישוב ע"י משרד הביטחון ואנו תקווה כי החצי השני
יוחלף בקרוב.
היישוב נמצא כל העת בצמיחה של עשרות משפחות הבונות בו את ביתן
ומתקיימת פעילות קהילתית ענפה בתחומי החברה ,החינוך והתרבות .וועדות
המושב המשיכו בפעילותן בדגש על וועדת איכות סביבה ומתנדביה הרבים
הפועלת לאכיפת השריפות הפיראטיות באזור וטיפול במפגעים .וועדת
התרבות שפועלת באינטנסיביות לפעילויות הקהילה .תודה גדולה נתונה
לרונית אפוטה ולימור סבן שהקימו צוות קהילה ורווחה ויזמו רעיונות לגיבוש
הקהילה ומרחיבות כל העת את מספר המתנדבים.
לאחר שנים בהן נחגג ערב העצמאות בניצני עוז ,התקיימו השנה החגיגות
ביישוב בהצלחה רבה.
אנו משקיעים בנוער את מיטב משאבינו .השנה הארכנו את עבודת המד"ב
והוספנו מדריך לגיל התיכון ,שדרגנו את מועדון הנוער ופעילות ענפה
מתקיימת לכל אורך השנה בתנועת הנוער .מספרם של נציגי שער אפרים
בצה"ל עולה משנה לשנה ,וכיוון שכך ,הגברנו את פעילותנו בנושא והשנה
ליווינו את המתגייסים וערכנו לכבודם מסיבת גיוס .ביישובנו פועלים כ30 -
חוגים והפעילות ענפה .השנה בית הספר להיפ הופ התרחב לתחומי הבלט
והג'אז.
השנה נפעל בין היתר לחיזוק הקהילה בדגש על הנוער ,קליטת משפחות
חדשות ושילובן בהתנדבות בקהילה ,חיזוק התשתיות ופיתוחן בדגש על
תכנון מועדון נוער חדש ופיתוח הכניסה הצפונית ליישוב שתכלול הרחבת
התשתיות וגינון .בנוסף ,אנו מייחלים לסיום עבודתו של מפרק האגודה
והשבת האגודה לבעליה בצורת ועד ממונה אשר יחד אתו ייווצרו רעיונות
חדשים לפיתוחו ושגשוגו של היישוב.
שער אפרים הינו מקום ייחודי לחיות בו .לצד תושבים ותיקים ממקימי המדינה,
קיימת הרחבה מפוארת והשילוב בין התושבים מחמם את הלב .אנחנו גאים
בתושבים שלנו ,בכמות החברים בתנועת הנוער ,באחוז המתגייסים לצה"ל
וליחידות קרביות ,באחוז המתנדבים במשטרה שהינו מהגבוהים בארץ
ובקהילה משגשגת ,אכפתית ותורמת.
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תנובות

אלעד עבו ,יו"ר הוועד המקומי
שנת  2016התאפיינה בפעילות ענפה בתחום המרחב הציבורי:
הבאנו את כלל מתקני הספורט ומשחקים במושב לתקינה ,הצבנו
תשתית צל לרווחת התושבים ,הסדרנו את פינות הגזם ברחבי
המושב ,ערכנו ימי ניקיון מרוכזים וביצענו פעולות הכנת תשתית
ניקוז וגיזום לקראת החורף.
כל זאת במקביל לפעילות חוגים ,נוער ותרבות עשירה ומגוונת
כמיטב המסורת בתנובות ,שכללה ימי הדרכה ופעילות נוער בני
המושבים ,ערב מתגייסים ,טקסי זיכרון ,פעילויות קהילתיות
בחגי ישראל.
את שנת  2017אנחנו פותחים עם מיזם משמעותי ,והוא שיפוץ
מבנה המועדון במושב תנובות .מבנה זה מקבל בימים אלו "מתיחת
פנים" מרעננת ,לאחר ששירת מזה עשרות שנים את תושבי
תנובות בפעילות חוגים ,תרבות ופנאי .אנו מתכננים ,מאמינים
ומקווים ששנת  2017תמשיך להיות שנה משמעותית בתחום
פיתוח התשתיות במושב .חלק מבין הפרויקטים המתוכננים שלנו
הם :תיקוני כביש ומדרכות ,תמרור ,הקמת מדרכה לחיבור מושב
תנובות וינוב ,הצבת מצלמות ,הקמת גן שעשועים נוסף ועוד ועוד...
אחד האתגרים העיקריים העומדים לפנינו בשנה הבאה עלינו
לטובה היא הרחבת צוות המתנדבים במושב .כידוע ,הפעילות
המוניציפאלית במושב היא התנדבותית .המתנדבים והמתנדבות
הם הכרח לפעילות איכותית ,מגוונת וקהילתית במושב .אנו
מזמינים את התושבים לקחת חלק פעיל בוועדות השונות ,לתרום
למען הבית ולשיפור איכות החיים.

איכות הסביבה

ב ב העניינים

גינה לי בגן
היחידה לאיכות הסביבה יחד עם ילדי הגנים במועצה
הקימו ושיפצו גינות ולמדו על מיחזור ,קיימות
ואקולוגיה
היחידה לאיכות הסביבה במועצה קיימה השנה שיתוף פעולה עם מספר
גני ילדים בנושאים של מיחזור ,קיימות ,גינות אקולוגיות ורעיונות שונים
לפעילויות ונטיעות.
אנשי היחידה סיירו בגני הילדים והבינו כי המרחב בו ניתן לגדל צמחיה היה
במצב ירוד ונדרשת עבודה רבה לשיפוץ ושיקום גינות.
בשיתוף פעולה עם גנן המועצה ,צוות הגננות ורכזת חינוך סביבתי במועצה,
רווי דפני ,הורכבה במחצית מגני המועצה מערכת השקיה חדשה.

במשך שנים .הילדים הגיעו עם כלים ובגדי עבודה וערכו בחצר הגן שיפוץ.
בגנים במושב שער אפרים הוקמו מרחבי גינה לימודית שממוקמים בכל גן
והיום כלל הילדים בגני המושב נהנים מחקר וגידול צמחיה מגוונת ואכילת
תוצרים בריאים ואורגניים.
בעין שריד חזרו לשימוש בשני הגנים המרחביים בחלקו האחורי של המתחם
בו מגדלים היום צמחי תבלין ,תפוחי אדמה ,ירקות של חורף ופרחי בר.
בגנים המשתתפים מתוכננים אירועים נוספים כמו שיפוץ או הקמה של מרכזי
מיון פסולת ומיחזור ועד לאימוץ מרכזי המיחזור היישוביים ,להם תורמים
הגנים המון .אנו מקווים לעוד שפע של אירועים ושיתופי פעולה רבים.

השנה הוחלט כי יש להקים גינה לימודית בה מספר מתחמים :גידולי חורף
בה מיני ירקות ,פרחי בר ופקעות מרשימות ,צמחי תבלין ,גידולי בעל ועוד...
בגן זית שבתנובות נרתמו הילדים ,ההורים ,סבים וסבתות וביחד עם צוות
הגן ואנשי יחידת איכות הסביבה ,הקימו תוך שעתיים מרחב לימודי עשיר
ומגוון .כולם חפרו ,עדרו ,צבעו ,שתלו וזרעו וכעת נותר להשקות ולחכות
לתוצרים מעניינים וטעימים.
גן אלון שבמושב חרות הוא גן חדש והמרחב מחוץ לגן היה ריק ,נטוש ומוזנח

קורס גינון אורגני לתושבים
במהלך החודשים אוקטובר ודצמבר ,כמו בכל סתיו ,המועצה האזורית
לב השרון ,באמצעות המחלקה לאיכות החיים והסביבה יזמה קורס
"חקלאות אורגנית" לתושבי המועצה .מטרת הקורס העיקרית היתה
הרחבת הידע האישי של המשתתפים והגברת המודעות לניצול השטח
בחצר הבית ,למטרת גידול גינת ירק ותבלין בשיתוף עם משפחתם וכל
זאת בצורה אורגנית וידידותית לסביבה .הקורס התקיים השנה במרחב
הלימודי בבית ספר לב הפרדס .בית הספר אפשר לנו שימוש בכיתה
להצגת מצגות וחומר עיוני .בנוסף למרחב הלימודי ,שם המשתתפים
התנסו בכל הנושאים העיוניים שנלמדו בקורס ותוך שבועות ספורים
הוקמה גינה לימודית הכוללת צמחי מאכל מסוגים שונים ומגוונים.
בכל מפגש נלמד נושא אחר באופן מעמיק בתחומים כמו קיימות ,סוגי
קרקעות ותכונותיהן ,תכנון נכון ,מערכות השקייה ,זריעה ושתילה,
הדברה ביולוגית ומזיקים .בסיום הקורס ,יצאו המשתתפים לסיור בחווה
אורגנית "עם האדמה" שבמושב עולש ושם השתתפו בסדנת ליקוט
ואוכל ישר מן השדה.
הקורס היה מוצלח ,מגוון ומעורר השראה .ואחת השאיפות של היחידה
לאיכות הסביבה ,בניהול ציון דוד ,היא לאפשר ולקיים קורסים כאלה בכל
שנה עבור התושבים .לנסות להתאים את התכנים לצרכים של המשתתפים
וכמובן להגיע למצב בו בכל ישוב תוקם ועדה לאיכות סביבה יישובית
פעילה ובכך נוכל להעלות את איכות החיים לכלל התושבים במועצה.

טיול משולב לשוחרי איכות הסביבה לעיר
התאומה וויטן
במסגרת חילופי משלחות בין לב השרון והעיר התאומה וויטן
שבגרמניה ,צפויה לצאת משלחת מבוגרים לעיר ב .4.6.17-בשיתוף
עם המארחים בוויטן הוחלט לקיים טיול ברחבי גרמניה ,בשילוב
נושא הביקור ,איכות הסביבה.
המשלחת תשהה תחילה בעיר התאומה ותתארח בבתי תושבים,
כאשר מידי יום יהינו חברי המשלחת מביקור באתרים בסביבה,
כולל באתרים הנוגעים ישירות לנושא איכות הסביבה .הנושאים
בהם יעסקו חברי המשלחת יהיו מחזור והפקת אנרגיה ירוקה
מפסולת ,גינון אורגני ,תיירות חקלאית ,השבת מים ,פינוי גזם ועוד.
בין התאריכים  8-16.6יתקיים טיול מוויטן (שנמצאת במרכז
גרמניה) לכיוון דרום עד לעיר מינכן ,משם גם תמריא המשלחת
חזרה הביתה .שוחרי איכות סביבה מוזמנים לקחת חלק בנסיעה,
אך הנסיעה אינה מוגבלת רק לבעלי עניין בנושא.
המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות לציון דוד במועצה
 053-7740839או לגבי צפתי  050-5455444רכז קשרי החוץ של המועצה.
הועדה לקשרי חוץ | היחידה לאיכות סביבה | מועצה אזורית לב השרון
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מטיי ים

שביל השרון

מסלול הרבעון

שביל השרון הייחודי סומן לאחרונה למטיילים ועובר דרך נופיה הקסומים של
המועצה .צאו לדרך!

שמורת הצבעונים של המועצה האזורית לב השרון

שביל השרון המקביל לשביל ישראל הוא שביל חדש וייחודי
העובר מכוון דרום ,בין יישובי המועצה עד לנחל אלכסנדר
ושפך הים התיכון ואורכו הכללי  63ק"מ .לאחרונה ,הסתיימו
פעולות סימון השביל והוא נפתח למטיילים .השביל עובר דרך
מקומות מיוחדים ואתרים ביישובי מועצה אזורית לב השרון,
היערות והנופים הקסומים של האזור.
את השביל יזמו בשיתוף פעולה החברה להגנת הטבע ,מועצת
לב השרון והרשויות השכנות כפר סבא ,דרום השרון ועמק
חפר .השביל מתחיל בשפך ראש העין ועובר דרך מועצה
אזורית דרום השרון ,כפר סבא ,משמרת ,חרות ,תל מונד
ומגיע לשביל האופניים "דרך הלב" שבלב השרון המתחיל
בעין ורד ,עובר דרך יער עין שריד ועד לבריכת החורף .השביל
ממשיך לקדימה-צורן ,תנובות ומשם לאורך נחל אלכסנדר עד
לשפך הים באזור בית ינאי ומכמורת .ציון דוד ,מנהל היחידה

לאיכות הסביבה במועצה ,הוביל את הנושא הן בתכנון והן
בביצוע מטעם המועצה ודאג שכל האתרים בעלי המשמעות,
ההיסטוריה והעניין ,יכנסו לשביל ויסומנו .השביל ,כמו כל
דרך משבילי ישראל ,פתוח ונגיש למטיילים שיוכלו ליהנות
מנופיה הקסומים של המועצה .הליכה בקטע השביל שעובר
במועצת לב השרון שאורכו בקטע זה  15ק"מ ,תחשוף את
המטיילים לתצפיות נוף מרהיבות ובניהן תל שבח בתנובות,
בריכת החורף ,פרדסי עין ורד ,שמורת אלונים עתיקים ,בית
הלורד ,מושב חרות ,בו ניתן להתרשם מרפת היסטורית ,באר
עתיקה ואנדרטת זיכרון לחללי הפלמ"ח ,ותצפית על מרכז
השרון במושב משמרת .השביל מסומן בצבעים לבן-כתום-לבן.
אנו מזמינים את הציבור להגיע לשביל וליהנות מהטבע שיש
למועצה להציע .בקרוב יפורסם לינק למפה אינטראקטיבית
עם מידע לאורך כל השביל.

יער עין שריד מהווה "ריאה ירוקה" ומתקיימים בו מינים רבים של
צמחים ובעלי חיים המותאמים לסביבתם .ביער גדלים מינים של
צמחי חורש ים תיכוני וגיאופיטים (כלניות ,רקפות ועוד) .בלב היער
פזורים מקבצים של צבעוני השרון.
אנו מציעים לתושבי המועצה והקהל הרחב לנצל את ימי החורף
המאפשרים את פריחתו של הצבעוני ולטייל ביער ולהתרשם מפריחתו.
תקופת הפריחה מתקיימת סביב התאריכים  15.2.17ועד .15.3.17
השביל מונגש באורך של כקילומטר ,נכנס ליער ובו ניתן לטייל גם
עם עגלות.
צבעוני השרון שייך למשפחת השושניים .צמח בעל בצל גדול עמוק
באדמה ,שמתוכו עולה גבעול תפרחת ובראשו פרח יחיד וגדול.
העטיף דמוי פעמון 6 ,עלי כותרת בצבע אדום עז ,בבסיס עלי
הכותרת כתם שחור המכוון את החרק המאביק אל מרכז הפרח.
על הנבט הצעיר עוברות מספר שנים עד שהוא מגדל בצל גדול

המאפשר פריחה ולכן חשוב מאוד לשמור על הצבעוני ולא לקוטפו.
ביער עין שריד תוכלו לראות גם צמחייה מקומית המאפיינת את
האזור והעונה.
היער מאומץ על ידי מתמחי ארץ ישראל מקרית חינוך ניסויית "דרור",
היחידה לאיכות הסביבה של המועצה האזורית לב השרון וקק"ל,
במסגרת תכנית "דרך הלב" של המועצה.
המטיילים מתבקשים לנהוג בזהירות ולשמור על הכללים  -אין לקטוף
פרחים ,אין לפגוע בחיות בר ואין להשליך פסולת!
הצבעוני הוא צמח מוגן על פי החוק  -אין לפגוע בו ואין לקטוף אותו!
הוראות הגעה :מכביש  553פונים צפונה לכביש  562ובכיכר פונים
ימינה לעין שריד .כ 20-מטר אחרי הפנייה מצד ימין מתחילה שמורת
הצבעוני.

בית ינאי
משמר השרון
בית יצחק
שער חפר

תל מונד

נתניה

אודים

כפר סבא רעננה
הרצליה
אורנית
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רמת השרון
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משו חן המועצה

ב ב העניינים

ב ב העניינים

כי האדם עץ השדה
"כי האדם עץ השדה" (דברים כ ,יט) .האמרה הזו נפוצה בגן הילדים ,בכיתות
הלימוד ואפילו הפכה לשיר פופולרי .אך הבה נחשוב לרגע ,מה משותף לאדם
ולעץ? האם בט"ו בשבט נוכל לצאת אל הרחוב ,לשבת בצילו של עץ וללמוד
לקח לחיי היום-יום שלנו? הבה ונצא לסיור בין העצים .נבחן את העץ .גזע
חסון .ענפים מתפשטים לכל עבר .קשה להאמין ,אבל הכל התחיל בגרעין
אחד קטן .הפוטנציאל ה'גרעיני' מדהים; השקעה קטנה בגרעין ,תניב עץ חסון
ופירות משובחים .ילד קטן הוא כמו גרעין; אדם בוגר הוא העץ .מעוניינים
באדם בוגר ,יציב ומלא ערכים? השקיעו בילדים .אולי הם קטנים ,אפילו
תינוקות .אבל ההשקעה תשתלם ,כשהם יגדלו ויתבגרו.

אמנת לב השרון  -קלנסווה
בטקס חגיגי ומרגש שהתקיים בסוף חודש ינואר בבית המועצה האזורית
לב השרון ,נחתמה אמנה לתוכנית שותפות בין קהילת קלנסווה ללב
השרון .בטקס השתתפו ראשי הרשויות ,סגניהם ,המנכ"לים ,מנהלי
המחלקות ,נציגי הנהלות בתי הספר ,נציגי הציבור ואנשי המרכז
היהודי ערבי בגבעת חביבה אשר גויסו על ידי הרשויות להוביל את
תהליך בניית השותפות ביניהן .לטקס קדמו מספר מפגשים בין ראשי
הרשויות ומנהלי המחלקות לליבון סוגיות משותפות וכן לבחינת
האפשרויות למיסוד הקשר.
עמיר ריטוב ,ראש מועצת לב השרון אמר" :אני גאה לחתום על האמנה.
יש בינינו יחסי שכנות טובה וחשוב לפתח אותה .אני רואה חשיבות
רבה בשיתופי פעולה מסוג זה ,במסגרתן יכולים הצדדים ללמוד זה
על זה ,להפיק תועלת זה מזה ולקרב לבבות .אנחנו אחראים לקיומה

הרקע לקבלת ההחלטה הוא הכרת המועצה בצרכים השונים של צעירים
וצעירות ,הן במהלך שירותם והן לאחר סיום השירות .חשוב להבין כי השירות
הצבאי /הלאומי מהווה למעשה את המסגרת הרשמית האחרונה לצעירים
בישראל .לאחר השירות כל צעיר מתמודד עם החלטותיו ובחירותיו לגבי
עתידו .ההחלטות המתקבלות בשנים אלו עתידות להשפיע באופן ישיר על
כל מהלך חייו ,החלטות בנושאי קריירה ,לימודים ועבודה ,הקובעות במידה
רבה את השביל שבו יצעד הצעיר בחייו הבוגרים .התפיסה שעמדה לנגד עיני
המחלקה בהחלטה להקים מרכז לצעירים הינה לשים את נושא הצעירים על
סדר היום ולגבש במסגרת המועצה מענה כולל ,מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים.
ברחבי הארץ מרכזי צעירים רבים ,אשר נותנים מענה לאוכלוסיות הצעירים
המתגוררות בתחומי כל מרכז ומרכז ולמרות שלא חלף זמן רב מאז הקמתם,
ניתן כבר היום לומר כי מדובר בהצלחה גדולה ,שכן מספר הצעירים הפונים אל
מרכזים אלה עולה בהתמדה .מבדיקה שערכה המועצה עולה ,שכיום רשומים בלב
השרון כ 4600 -צעירים וצעירות בגילאי  18עד  .35מדובר בפלח אוכלוסייה נרחב
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בית חב"ד לב השרון

היא נר לרגליו ,לאורה ילך ועל-פיה יתנהג .אבל אין די בכך .העץ לא מורכב
מגרעין ושורשים בלבד .העץ הוא הגזע ,הענפים .לא ניתן להסתפק
באמונה בלבד .יש להתקדם ולפעול ,לגדול ולהתרחב .הגזע והענפים הם
המעשים הטובים של האדם .קיימת מצוה? העץ צמח בעוד סנטימטר.
כיבדת את ההורים? עוד ענף נולד ,והעץ הולך וגדל ...כדאי לזכור שעץ
טוב לא מפסיק לגדול .ברגע שהגדילה נפסקת חלילה ,הענפים ייבשו,
וענפים חדשים לא יופיעו.
ולסיום ,האם העץ הוא 'עץ סרק' ,או שנהנים ממנו כולם? זוהי שאלה שיש
לתת עליה היטב את הדעת .לעצים מסוימים שורשים איתנים ,גזע חסון
והרבה ענפים .האם הכל נהנים מהם? או שמא הם אנוכיים ,במידת מה? על
האדם – העץ – לזכור תמיד את הזולת .להעניק ,לתת את המיטב .הפירות
שאתה מעניק היום ,יהפכו מחר לאילנות .אל תתן למעגל הזה להפסק.
שבת שלום

של חברה טובה יותר לנו ולדורות הבאים".
עבד אלבאסם סלאמה ,ראש עיריית קלנסווה אמר" :אנחנו יכולים
לשנות את העולם .מתחילים בקטן ומתפתחים .מקווה שנהנה מקשר
חזק ויחסים טובים .נהיה לגשר שיהווה דוגמא לכל מדינת ישראל".
מנכ"ל גבעת חביבה אמר בטקס" :לגבעת חביבה יש תפקיד בקירוב
הלבבות .חיבור בין שכנים בשלושה ערוצים :מוניציפאלי ,קהילתי ,חינוכי.
הכוחות האמתיים שיבססו את המדינה הם האנשים שיושבים כאן".
לאחר הברכות הוקראה האמנה בשלוש שפות וראשי הרשויות חתמו
עליה .בשלב הבא יפגשו בוועדת היגוי משותפת לשיח ודיון על הדומה
והשונה ולבניית השותפויות.

מרכז צעירים לב השרון יוצא לדרך
המועצה האזורית לב השרון קיבלה לאחרונה החלטה אסטרטגית לסייע
לאוכלוסיית הצעירים בני  18עד  35תושבי המועצה ,באמצעות הקמת מרכז
צעירים אזורי אשר יפעל באמצעות מחלקת נוער וחינוך משלים בניהולה של
רותם עמוס.

נביט אל הארץ .נחפש את השורשים .היכן הם? האם הם קיימים? כן ,הם
קיימים .ובלעדיהם העץ לא יחזיק מעמד .רוח קלה תהפוך אותו על פניו.
האמונה היא השורש .היא זו שנותנת לאדם את היציבות .היא מעניקה
לו חוסן פנימי גם בעתות משבר .בלעדיה ,רוחות קלות ,לחצים חברתיים
או סביבה משתנה תזעזע את חייו .המאמין לא יחשוש מכל אלו :האמונה

הרב אסף שעתל

וחשוב המהווה  20אחוז מתושבי המועצה והמועצה רואה חשיבות רבה במתן
מענה הולם לצרכיו השונים .במסגרת המיזם החדש יטפל המרכז באוכלוסיית
החיילים ,ש"שינים ומשרתי השירות הלאומי ,תוך מתן מידע מקיף לחיילים
משוחררים בדבר זכויותיהם .בנוסף יציע המרכז לצעירים ולצעירות מגוון פעילויות,
סיוע ,הכוונה ומידע בנושאי תעסוקה ,השכלה ,מעורבות חברתית ותרבות ופנאי.
בימים אלה אנו בונים את תכנית העבודה של המרכז ויוצרים עבור הצעירים
מקום נגיש ופלטפורמה להתחלה קלה יותר בחיים .מטבע הדברים ,זהו מרכז
בבנייה ,וברור שרק בשיתוף פעולה מקיף ופורה של המועצה ,היישובים והצעירים
עצמם ,ניתן יהיה לקדמו ולפתחו.

יוצרים קהילה אכפתית

במטרה לחזק את העזרה ההדדית ביישובים יוקמו ועדות קהילה
בכלל יישובי המועצה
ב 31.1.17-התקיים המפגש הראשון בקורס מובילי וועדות
קהילה ביישובי המועצה.

את המפגש הראשון העביר עו"ד דודו קוכמן ,אשר לימד את
המשתתפות כיצד מנהלים ועדה מתנדבת במגזר הכפרי ,על כל
המשתמע מכך.
מטרת הקורס היא להקים וועדות קהילה אשר יחזקו את העזרה
ההדדית ביישובים ויזמו פרויקטים קהילתיים שונים בהתאם
לצרכים בכל יישוב.
הקורס ,ביוזמת פורום נשים ובהובלת המחלקה לשירותי רווחה
וקהילה ,בשיתוף כל מחלקות המועצה ,מקדם שותפויות ,שיתופי
פעולה ולמידת עמיתים בין היישובים השונים.

אנו מקיימים קבוצות מיקוד בישובים השונים ומזמינים אתכם הצעירים להצטרף
אליהן ,המעוניינים להשתתף בקבוצות מיקוד בנושא ובפורום מנהיגות אזורי
מוזמנים לפנות למרב מגן שתוביל את מרכז הצעירים ואת הקמתו.
merav@lev-hasharon.com | 058-5551449 | 09-7960230
כמו כן ,אנו מפרסמים באמצעים השונים סקר צרכים לצעירים ומקווים לשיתוף
פעולה על מנת להתאים את השרות שיינתן במרכז לציפיות בשטח.
חפשו אותנו בפייסבוק "מרכז צעירים לב השרון".
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ספורט

ב ב העניינים

ב ב העניינים

הי דים ב ב

השרון
לב
ילדי
מציירים
אתם מציירים  -אנחנו מפרסמים!

מט(מ)אור

ביקשנו מילדי לב השרון לשלוח את הציורים שלהם לדף הפייסבוק של המועצה ואלה
הציורים שזכו להתפרסם במדור הילדים בלב .אנו מזמינים אתכם להמשיך ולשלוח לנו
את יצירותיכם ואולי הציורים שלכם יזכו להתפרסם בעיתון הבא

נגה מאור ,בת  16ממושב ניצני עוז ,שחקנית וחברה בסגל נבחרת ישראל הצעירה של ענף כדורעף
חופים לנשים .הנערה שמגיל  13.5עוסקת בתחום ומתאמנת בנבחרת ישראל הצעירה חולמת להגיע
הכי רחוק שאפשר .ראיון עם ספורטאית מיוחדת
כמה זמן את עוסקת בספורט ומדוע בחרת בתחום הכדורעף?
אני עוסקת בענף כדורעף חופים מגיל  .13.5המאמן של אמא שלי
בכדורשת ,דניאל שטיינברג ,שמע מאמי שאני נערה גבוהה .הוא אימן
במועדון כדורעף חופים באבן יהודה והציע לי להצטרף לאימונים
איתו לניסיון ,לבדוק אם ענף הספורט ימצא חן בעיני .הסתבר לי
בדיעבד שהמאמן לשעבר של נבחרת ישראל הבוגרת ,שקד חיימי,
היה מהבעלים של המועדון באבן יהודה והוא ליווה אותי באופן אישי
לאורך כל הדרך .כאשר נפתחה האקדמיה לכדורעף חופים בווינגייט,
שקד חיימי הציע לי לעבור לאקדמיה .לאחר שפגשתי את מאמן
האקדמיה ,אוהד רדקו ,החלטתי להצטרף .אני מתאמנת כבר שנה
שנייה בנבחרת ישראל הצעירה.
כדורעף חופים הוא לא ספורט פופולרי בקרב נשים בישראל .כיצד את
מסבירה זאת?
אני לא מסכימה עם האמירה שכדורעף חופים אינו ספורט פופולארי
בקרב נשים ,אך אני כן מסכימה שהמודעות לענף בארץ אינה מספקת.
הענף צובר תאוצה ומתפתח מאד בשנתיים האחרונות עם השקעה רבה
מצד איגוד הכדורעף בישראל והוועד האולימפי ,כשהמטרה היא לקדם
את הענף כמה שיותר גבוה ולהגיע להישגים גבוהים בקרב הנבחרות.
הענף הזה הוא ענף מיוחד מאד .כל מי שמתחיל לשחק בו פשוט מתאהב.
כדורעף החופים הוא ענף ספורט הישגי ומקצועני ,אשר נהנים בו מכל
רגע בדרך .ההוויה שלו ,הקושי שבו ,הדינאמיקה בין הפרטנרים למשחק
(משחק בזוגות) ,האתגר שבו ,כיפיים ועושים טוב .אני ממליצה בחום
לנסות ולחוות את הענף.
בתור ספורטאית בנבחרת ישראל הצעירה ,מה הוא סדר יומך?
סדר היום שלי באקדמיה הוא צפוף ,עמוס ומאתגר .אני מתעוררת בבוקר
לאימון של שעתיים בין  6:00ל– 8:00ומיד לאחר מכן ארוחת בוקר ויציאה
ללימודים בבית הספר חוף השרון עד שעה  .14:00לאחר הלימודים
וארוחת הצהריים בווינגייט ,יש לי אימון צהריים שנמשך כ 3.5-שעות ומיד
לאחריו יש ארוחת ערב .השעות היחידות במהלך היממה שבהן אני יכולה
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ללמוד למבחנים וכדומה הן בין  20:00ל 22:00-במרכז הלמידה בווינגייט.
אמנם סדר היום נראה מאד עמוס ומלחיץ ,אך הוא כייפי ומאתגר .אני
כל הזמן מוקפת חברים ומסגרת תומכת ואוהבת וכמובן ,יש את ההנאה
האינסופית באימונים.
מהם הקשיים שאת חווה בעיסוק זה?
כמו כל ספורט מקצועני ,יש הרבה קשיים בדרך מבחינה מנטאלית ,פציעות,
אכזבות ,אבל בווינגייט יש לי מאמן בשם אוהד רדקו שמלווה אותי לאורך
כל הדרך ותמיד כשיש לי קושי מסוים ,הוא שם בשביל לעזור ,לתמוך
להכיל ולפתור את אותו הקושי .כמובן שיש את המשפחה ואת ההורים
שתמיד שם בשבילי.
האם המדינה מסייעת לספורטאים כמוך?
איגוד הכדורעף עושה כל מה שהוא שיכול כדי לקדם את ענף כדור עף
החופים בישראל ולהעלות את המודעות וההשקעה בו בארץ .הוועד
האולימפי פועל על מנת לחזק את ההשקעה בספורט בארץ בכל ענף
שהוא .כמובן שאני וכל ספורטאי ישראל שעובדים כל כך קשה במטרה
לייצג את המדינה בכבוד ,מצפים ורוצים שהמודעות לספורט והתמיכה
בספורטאים בישראל תעלה כדי לעזור לנו להגשים את מטרתנו.

דניאל גורפינקל | צור משה

זיו מרגולין | יעף

מה השאיפה המקצועית שלך?
כמו כל ספורטאי ,גם החלום שלי הוא להגיע לאולימפיאדה .המטרה
שלי היא האולימפיאדה .צריך לעבוד מאד מאד קשה על מנת להיות בין
הטובים בעולם ואני רק בת  .16אם לא אעבוד כל יום הכי קשה שלי ,זה
לא יקרה .אין מתנות חינם .זו דרך מאד קשה וארוכה ואני מקווה שאצליח
להגשים את החלום.
מיהו המודל לחיקוי שלך בספורט?
המודל שלי בכדורעף החופים היא שחקנית אמריקאית בשם קרי וולש
שהיא בדיוק בגובה שלי והשתתפה בכמה אולימפיאדות והרבה התחרויות.
היא מדורגת בין הראשונות בדרג העולמי.

יהלי צרף | ניצני עוז

אורי גורפינקל | צור משה
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מועצה אזורית לב השרון ,בשיתוף קק"ל ,מחלקת לכבוד
ט"ו בשבט  4,500שתילים למוסדות החינוך וליישובי המועצה.

ט"ו בשבט שמח!
20:30 | 13.2.2017
המרכז הקהילתי דרור
קתדרה בלב ,דניאלה הירש -
הרצאה בנושא כלכלת המשפחה
עלות ₪ 45
להזמנת כרטיסים09-7960231/0 :

17:30 | 15.2.2017
מידעת ספריה אזורית לב השרון
שעת סיפור – טרמפ על מטאטא –
מיכל חן פיאצ'וטקה  -לגילאי 6-3
כרטיס להורה וילד ₪ 20
09-7613702/3

17:30 | 22.2.2017
מידעת ספריה אזורית לב השרון
שעת סיפור מיוחדת – מרק דלעת
 סיפורלהכרטיס להורה וילד ₪ 20
מיועד לילדים עם צרכים מיוחדים
– בשיתוף מחלקת רווחה וקהילה
09-7613702/3

20:00 | 19.2.2017
ספריה האזורית לב השרון
פורום נשים בשיתוף הספריה
האזורית לב השרון  -סדרת
הרצאות כלכלה לנשים ,חברת
"פעמונים"
עלות₪ 30 :
להרשמה09-7613702/3 :

23-24.2.2017
כנס ט'
פרטים אצל רכזי הנוער

בני דרור | גאולים | גנות הדר | חרות | ינוב | יעף | כפר הס | כפר יעבץ | משמרת | נורדיה
ניצני עוז | עזריאל | עין ורד | עין שריד | פורת | צור משה | שער אפרים | תנובות

ב ב העניינים

העיתון המחודש של המועצה האזורית לב השרון
פברואר 2017

