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ב ב העניינים ראיוןתוכן עניינים

"נאבק בתכנית העתקת 
שדה התעופה בהרצליה 

לאזורנו"
סוגיית העתקת שדה התעופה האזרחי מהרצליה 
המועצה, ראש  את  הביאה  השרון  לב   לאזור 

עמיר ריטוב לכנס את ראשי הרשויות באזור לקראת 
מאבק בתכנית. "עלינו להמשיך להיות ערוכים לכל 

איום ולשמור על האזור היפה שלנו". ראיון

בשנה האחרונה מקדמת רשות שדות התעופה תכנית חדשה )תת"ל 47( 
להקמה של שדה תעופה שיחליף את זה הקיים בהרצליה ועל פי החלטת 
בית המשפט יפונה בשנת 2018. הרשות בחרה שלושה אתרים מועדפים 
שיחליפו את השדה בהרצליה, כשאף אחד מהם לא מצוי במפת שדות התעופה 
שבתמ"א 15. הרשות בחרה 8 אתרים אשר קיבלו ניקוד על התאמתם, ונבחרו 
שלושה אתרים בחוף השרון, עמק חפר ומנשה - חדרה. בדיון שנערך בות"ל 
הוחלט לשוב ולבחור את כל שמונת האתרים מחדש ובניהם החלופות עין 
ורד ותנובות. ראש המועצה, עמיר ריטוב, מוביל בימים אלה מאבק בתכנית 

יחד עם ראשי רשויות באזור. 

מתי נחשפת לנושא העתקת שדה התעופה מהרצליה לאזור השרון? 
אני מכיר את הבקשה לאתר שדה תעופה חלופי להרצליה מזה מספר שנים. 
ישבתי בעבר בערר של עיריית הרצליה שהתנגדה לאשר תכנית מפורטת 
לשדה, אשר פועל ללא היתר בניה, ונפגשתי לאחרונה עם החברה שזכתה 

במכרז לבחירת חלופה להרצליה.

מה הסטטוס של התכנית כיום? 
החברה שנבחרה לבחירת החלופה להרצליה בחנה כשמונה חלופות והביאה 
לדיון בוועדה לתשתיות לאומיות שלוש מהן: חוף השרון, עמק חפר ומנשה-

חדרה.
בדיון שהתקיים התקבלה החלטה לשוב ולבחון את כל החלופות, ואכן הוועדה 
כבר קיימה סיור בכל החלופות, הכוללות מבחינתנו, באזור המועצה את 

מנחת תנובות ומנחת עין ורד.

מדוע אתה מתנגד להעתקת שדה התעופה לאזורנו? 
לשדה התעופה בהרצליה מספר שימושים כשהבעייתי ביותר בניהם הוא 

בית ספר לטיסה אשר יגרום למטרד בעייתי מאוד באזורנו.

מהי תכנית הפעולה נגד התכנית? 
בשלב ראשון עדכנתי את המליאה וכינסתי את כל ראשי הרשויות הרלוונטיים 

באזורנו, כולל כאלה שלא מדובר בשטחם, אך תהיה להחלטה השפעה עליהם, 
כמו כפר יונה. מטרת הכינוס הייתה להתעדכן בנושא ולבחון דרכי פעולה מתוך 
כוונה להתאגד ולבחור בייצוג משפטי כשעיקר טענתנו מבוסס כנגד התהליך.
התהליך של בחירת שדה תעופה בות"ל אינו ראוי, משום שלדעתי לא 
מדובר בתשתית לאומית, ולכן הדיון לא צריך להתקיים אלא צריך להבחן 
במועצה הארצית לתכנון ובנייה, במסגרת תכנית המתאר הארצית לשדות 

תעופה תמ"א 15.
כמו כן, לדעתנו יש לבחון חלופות נוספות כמו חלופת הרצליה )השדה 

הקיים(, חלופה בים ועוד.
ברמה המועצתית אמשיך לקדם את הדיון בנושא גם בישיבת המליאה 
הקרובה אליה הוזמנו נציגי הוועדים המקומיים, וכמרכז הנושא, נפגשתי 

עם יועץ משפטי כדי לקדם עתירה בנושא עבור כל הרשויות. 

האם זה האיום היחידי בלב השרון?
ממש לא. אנחנו יושבים במותניים הצרות של מדינת ישראל, וכל התשתיות 
עוברות דרכנו. לכן אנו חייבים להיות ערניים לכל תכנית, אם זה הרחבת כביש 
4 או העברת קו חשמל - קו 400, הקמת תחנות כח פרטיות, תכנית ההפעלה 

של שדה התעופה בן גוריון ועוד.
בנוסף קיימות הרשויות השכנות לנו אשר גם הן מקדמות תכניות בשטחים 

שלנו, ולא תמיד בהסכמתנו.
לפיכך, עלינו להיות ערוכים ודרוכים לכל תכנית ולכל התפתחות כדי 
להמשיך ולשמור על האזור היפה שלנו, בוודאי בתקופה בה יש לחץ 
לבניה בכל מקום אפשרי, כדי להוזיל את מחירי הדיור, ועלינו מוטלת 
החובה לשמר את האזור שלנו – אזור חקלאי מהיפים בארץ, עבורנו 
ועבור הדורות הבאים ולהמשיך לעסוק בחינוך, נוער, רווחה, קיימות 

וסביבה ועוד.

3 ראיון עם ראש המועצה         
4 ביטחון           
5 חווה בלב | חקלאות         
6 בית החלומות          
8 משולחן המועצה           

10 המסע המיוחד לציון בר מצווה | זרקור לתושב     
12 יום הזיכרון במועצה          
13 הרבעון שלנו | מעדשת המצלמה       
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16 הבית שלי | פרויקט מיוחד        
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27 דרך הלב | מסלול הרבעון        
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אימון חוד החנית של מתמידי מג"ב 
לב השרון 

מחלקת הביטחון והחירום במועצה, מחפשת מתנדבים לצוות החילוץ הדרומי )553(

אימון ירי בצבע במתקן ללוחמה בשטח בנוי נערך החודש לצוות הכוננות 
 המועצתי. האימון בוצע במתקן לש"ב )לוחמה בשטח בנוי( בקיבוץ
חפץ חיים ל-30 המתנדבים מצוות הכוננות, המהווים חוד החנית של 
כ-300 מתמידים במג"ב חבל לב השרון. את הצוות מרכזים, ניר אביב 
מבני דרור, עמיר וולדניצקי מחרות ורן שביט מתל מונד, ופעילות הצוות 

מבוצעת ע"י מפקד החבל, פקד מוטי ועקנין.

מש"ק המועצה, שי בן ברוך, מספר כי צוות הכוננות נותן מענה מידיי 
לאירועים רבים, הן בתחום הביטחוני, הפלילי והן התעברותי, ולזכותם 
נזקפות תפיסות ופעילויות רבות שמשפיעות באופן ישיר על הירידה 

בכמות עבירות הפע"ר )עברות רכוש( בגזרת חבל לב השרון.

בימים הקרובים ייקלט גרור לוגיסטי שנרכש ע"י מחלקת הביטחון של 
המועצה, גרור שייתן מענה לצרכים המבצעיים של הצוות.

בימים אלה החלו מיונים לבניית צוות חילוץ, שיהווה כוח חלוץ 
במענה לחילוץ והצלה. הצוות מוכשר לחילוץ מהריסות, כיבוי אש 
ועוד, וישלים את עבודת צוות החילוץ הצפוני )צוות 57( שהוקם 
לפני כשנה וחצי. משך ההכשרה הראשונית כשלושה ימים בשעות 

אחה"צ, ואחת לחצי שנה נערך אימון לשני הצוותים. ישנה עדיפות 
לתושבים מהמושבים הדרומיים של המועצה.

תושבים ותושבות המעוניינים לקחת חלק, מוזמנים לפנות בטלפון 
bitachon@lev-hasharon.com :09-7960236 או במייל

חק  אותביטחון

מועצת לב השרון מוכנה לשעת חירום

הנחיות למניעת דליקות בקיץ

לאחרונה ערך פיקוד העורף ביקורת למכלולי המועצה השונים 
ונבדקה מוכנותם לשעת חירום. הביקורת עברה בהצלחה והמועצה 

קיבלה מחמאות רבות על מוכנותה.

מחלקת ההנדסה במועצה בשיתוף מחלקת הביטחון והחירום, 
יוזמים הכשרה למהנדסים, אדריכלים, והנדסאי בנין ואדריכלות 

מדובר בהכשרה ע"י פיקוד העורף ומשרד הבינוי והשיכון לאיתור 
מבנים מסוכנים ברעידת אדמה.

תושבים בעלי רקע מתאים המעוניינים לקחת חלק בהכשרה, 
iris@lev-hasharon.com מוזמנים לפנות במייל: לאיריס

בחודשי הקיץ החמים עוסקים שירותי הכיבוי בהיערכות לשריפות 
ביערות ובשטחים הפתוחים. בכל שנה מכלה האש אלפי דונמים 
של חורש טבעי ויער מאוצרות הטבע של מדינתנו. מיותר לציין, 
שמעבר לפגיעה באוצרות הטבע, נגרמת פעמים רבות פגיעה 
חמורה ברכוש ולא אחת קיימת גם סכנה ממשית לחיי אדם. יש לתת 
עדיפות מיוחדת למניעת התלקחות שריפות בקרבת בתי המגורים, 
מתקני דלק וגז, מחסני חומרי הדברה ומתקנים רגישים אחרים.

להלן מספר הנחיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה למניעת 
דליקות ולהתנהגות נכונה כאשר הן פורצות: 

בפרוץ שריפה יש לפעול מיד לכיבויה ובמקביל להזעיק את 	 
שירותי הכבאות בטלפון 102.

בדיווח יש לציין מקום מדויק של השריפה, סוג השריפה, ממדיה, 	 
דרכי גישה למקום וחבירה עם אדם שיקבל את כוחות הכיבוי 

ויכוונם למקום.
אין להבעיר שריפה יזומה בימי שרב ורוחות.	 

הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה להערכות בטוחה ביישובים: 
ביצוע פס בידוד היקפי מסביב ליישוב ברוחב של כ-10 מ' למניעת 	 

התפשטות שריפה מהשדות אל תוך הישובים.
ניכוש הצמחייה היבשה בצדי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי 	 

הגישה בשדות ובשטחים המעובדים ובשטח השדרות והחורשות. 
 ניקוי השטח מסביב למתקני המשק: מתבנים, רפתות, לולים וכו'.	 
ניקוי השטח מסביב למוסדות הציבור, בתי הספר וגני הילדים.	 
סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה בחצרות ובמיוחד 	 

בשטחים הגובלים עם בתי המגורים כדי למנוע חדירת שריפה 
לבתים. 

שריפות יזומות תבוצענה ברישיון לפי הנוהל הקיים במשרד 	 
החקלאות.

יש לבדוק היטב את כל אמצעי הכיבוי הקיימים )מטפים, זרנוקים, 	 
מרססי גב ומחבטים(.

רצוי לאפשר רעייה בשטחים פתוחים על מנת לדלל את כמות 	 
החומר. בכל יישוב יימצאו לפחות שני ברזי כיבוי של "3 למילוי 

מכוניות כיבוי.
יש לדאוג לקיום ברז כיבוי "2 בין כל שתי יחידות משק, וכן 	 

בקרבת מבני ציבור ומתקנים משקיים כגון: חממות, מתבנים וכד'.
להבטיח קיום אמצעי כיבוי במבנים הציבוריים ובמוסדות החינוך 	 

לפי הנחיות שירותי הכבאות, בתיאום עם רכזי הביטחון ביישוב.
אם אין ביכולתכם להשתלט על הדליקה, פנו מיד את האזור 	 

והזהירו אזרחים בסביבתכם.

חווה בלב

בכפר יעבץ, בשטח בר שהיה נטוש, ניצבת פנינת חן ירוקה וייחודית- 
"חווה בלב". מה שהיה שטח מוזנח בשולי היישוב, עמוס בקוצים 
ומבנים הרוסים, הפך בשנת 2011 למרכז העשרה לילדים המחבר 
אותם לטבע. החווה, החולשת על שטח של כ-4 דונם, הינה יוזמה 
של מחלקת גני הילדים במועצה ומממשת את החזון עליו חלמו - 

הקמת מקום של אהבה וחיבור לאדמה ולטבע. 

במשך כשנה עמלו מתנדבים רבים להקמת המקום - קשישים, 
חיילים, תלמידי תיכון וחקלאים, כולם לקחו חלק בהקמת החווה 
שהיום משמשת כמרכז העשרה חינוכי לגיל הרך, המוכר על ידי 
משרד החינוך. כל ילד מגיע לחווה מספר פעמים בשנה. הילדים 
מסיירים בחווה, חווים פליאה וכבוד לטבע, חשים את האדמה, מכירים 
מגוון מינים וסביבות חיים, עוסקים בפעילויות חקר ועבודת כפיים, 
מתנסים במלאכות חקלאיות ומסורתיות ועוסקים במגוון פעילויות. 

הפעילות בחווה מתקיימת סביב מוקדים שונים, על פי תכנית 
הלימודים השנתית בהתאם לעונות השנה ולחגים.

במקום מתבצעות פעילויות חקר הטבע, וגם ילדי החינוך המיוחד 
במועצה משולבים בפעילות המותאמת לתפקודם. בנוסף, מתקיימות 
בחווה השתלמויות וימי עיון לצוותים חינוכיים מכל המגזרים, 
סדנאות וכנסים, פעילויות הורים וילדים, אירועים קהילתיים, טקסי 

ביכורים, חגיגות של מועדים שונים ועוד. 

בחווה ישנן מגוון של תחנות, ובניהן תחנת טיול חווייתי מעודד 
חקר בטבע, מבוך אקליפטוס, גינת ירק, כרם, בוסתן עצי פרי, 
חממה, שדה חקלאי, חממה לגידול פרפרים, פינת חי, בית 
יוצר בו לומדים הילדים על מלאכות מסורתיות כגון טוויה, 
אריגה ובנייה בבוץ, ואף מסעדה בה מבשלים ואופים הילדים 

מתוצרת החווה. 

"חווה בלב" הפכה כבר לשם דבר, גם מחוץ לגבולות המועצה 
ולאחרונה ביקר בה גם שר החקלאות אורי אריאל שהתרשם עמוקות 
מהמרכז הייחודי, מיופיו ומהפעילויות הרבות המתקיימות בו למען 

חיזוק החיבור שבין האדם לטבע.

המקום הנטוש בכפר יעבץ שהפך לחווה המטפחת את האהבה לטבע. "חווה בלב" מעניקה לילדי 
המועצה חיבור לטבע על ידי למידה חווייתית, כרמים ושדות, גידול פרפרים וחיות אחרות

ב ב העניינים
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11 בבוקר, ניצני עוז. קולות מוזיקה וצחוק מהדהדים ברחבי המושב. קשה 
להאמין, אבל מקור צלילי השמחה הללו הוא מבית גיל עוז - מועדון מופת 
לניצולי שואה. במרכז המועדון מפזזים הגמלאים, רובם בני 80 פלוס, שרים 
וצוחקים. זו לא תמונה חריגה כאן. זהו הבית השני שלהם, חלקם יאמרו הבית 

הראשון שלהם, בית החלומות. 

בית גיל עוז הוקם בדיוק לפני שנה מתוך חזון להקים בית חברתי לניצולי שואה 
במועצה. באותו הזמן יצא קול קורא של משרד העבודה והרווחה להקמת מועדון 

לניצולי שואה והפאזל התחבר. 

"רצינו להעניק לניצולי השואה בלב השרון מקום משלהם ולהפוך את שנות 
גיל הזהב שלהם לשנים קסומות. זה התחבר לחזון של משרד העבודה והרווחה 
ולתכנית המושב שרצה להסב את מבנה בית הכנסת הישן למשהו אחר", מספרת 

אורית בר, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה במועצה. 

וכך, לצד בית הכנסת החדש במושב, מוקף במדשאות ובפרחים, הוקם מועדון 
חדש ונעים עבור ניצולי השואה מצור משה, ינוב וניצני עוז. המועדון מציע 
לקשישים פעילויות מגוונות, חברה וארוחות ויותר מהכל הוא מפיג את הבדידות. 

"לפני המועדון איש איש היה ספון בביתו, רובם בקושי היו יוצאים מהבית והיום 
הם מחכים להגיע לכאן. אנחנו דואגים להם לפעילויות, הרצאות, ריקודים, שירה 
בציבור, התעמלות, אומנות, סדנאות שונות ועוד. יש גם סדנה העוסקת בשואה, 
במסגרתה הם עוברים תהליך של שיתוף והעצמה", אומרת הדסה רוסו רכזת 

תרבות הפנאי לגמלאי לב השרון. 

"יש פה אנשים שזה ממש החייה אותם", מוסיפה אילת זנטי גלאם, מרכזת 

המועדון, "מלא לעשות כלום הם הפכו לפעילים, הם פוגשים אנשים, מדברים, 
מספרים על חייהם וההבדל הוא עצום. חל אצלם שיפור עצום. לכל אחד מהם 
חבילה שהוא סוחב על כתפיו, אבל פה הם שוכחים מהכל וממש מתעוררים 

לחיים. יש כאן אחווה וערבות הדדית וזה מרגש לראות את זה". 

את העוצמות שהמועדון נותן אפשר לראות דרך סיפורם של דני ואתי לוי . אתי 
עברה לפני 4 וחצי שנים אירוע מוחי והפסיקה לדבר. דני לא עזב אותה לרגע, 
אבל רוב הזמן הם היו סגורים בביתם שבצור משה. "לאחר האירוע המוחי אשתי 
הייתה בקומה 8 חודשים, ובמשך 4 שנים וחצי לא דיברה. פה היא החלה לדבר 
שוב. היא פורחת כאן. זה הבית השני שלנו ואנחנו מחכים לימי הפעילות פה. היחס 
האנושי של הדסה ואילת, הפעילויות והאנשים נתנו לנו המון". מספר דני )81(. 

רחל נחום )83( מניצני עוז: "אני מתה על המקום הזה. כשאני באה לכאן יורדות 
לי 20 שנה מהגיל שלי. אם לא המקום הזה הייתי בבית לבד, רואה טלוויזיה 
וישנה. פה אני צוחקת, מדברת עם אנשים ולכולם אכפת פה ממני. זה לא הבית 

השני שלי, זה הבית הראשון שלי". 

פה אני צוחקת, מדברת עם אנשים 
ולכולם אכפת פה ממני. זה לא הבית 

השני שלי, זה הבית הראשון שלי

"

מועדון מופת לניצולי שואה - בית גיל עוז בניצני עוז הוא בית 
החלומות של ניצולי שואה במועצה. מאנשים שבילו את רוב זמנם 

בביתם, הם החלו לפרוח במועדון, לצחוק, לרקוד ולשיר

הבית של
ניצולי השואה



9 8

ב ב העניינים משו חן המועצה

השרון בלב  הדדית  ערבות 

כ-130 אלף ₪ גויסו בהפנינג 
"חיים בלב השרון" 

מפגש סיום "עץ ועצה"מנגישים את המועצה 

גם בפסח השנה פרויקט "במזל דגים" עבד במרץ בכדי שגם לאלה שידם 
אינה משגת יהיה פסח שמח וטעים.

פרויקט "במזל דגים", בהנהגת פורום נשות לב השרון והמחלקה 
לשירותי רווחה וקהילה במועצה, בעזרת מתנדבים ותורמים רבים 

יצא לדרך לקראת חג הפסח. 

פרויקט "במזל דגים" מיועד למשפחות מהמועצה אשר ידן אינה 
משגת בכדי שיוכלו לחגוג פסח שמח ומשביע. בחודשים האחרונים 
נעשתה עבודת הכנה שכללה איתור תורמים, מתנדבים, איסוף תרומות 

מחקלאים וגורמים אחרים רבים וטובים שתרמו מכספם וזמנם. 

צוות המבשלים בישל במטבח של "פרוטיאה בכפר" ושם גם נארז 
האוכל ומוצרים נוספים לפסח, וכן יין, עוגה, פירות, והגדה מקושטת. 
האריזה בוצעה על ידי בני מצווה וההגדה קושטה על ידי המנהיגות 

הצעירה מכלל בתי הספר היסודיים במועצה. 

במקביל התקיים כבכל שנה מבצע קמחא דפסחא, בהובלת סגן ראש 
המועצה, יצחק יצחק, במסגרתו חילקה המועצה כ 200 חבילות מזון 

למשפחות נזקקות. 

החודש נערך, זו הפעם השישית, הפנינג התרמה "חיים בלב השרון", בשיתוף 
המועצה ועמותת חיים, הפועלת למען הצלת ילדים חולי סרטן. 

בתאריך 10/5 התקיים בפעם השישית ברציפות יריד ההתרמה "חיים בלב השרון" .

היריד הינו שיתוף פעולה בין המועצה האזורית לב השרון ל"עמותת חיים", 
 הפועלת למען ילדים חולי סרטן. היריד אורגן על ידי המועצה האזורית –
מח' נוער וחינוך משלים, מח' ביטחון, מח' רווחה ומח' חינוך, שעבדו בשיתוף 
פעולה מלא משלב התכנון ועד לשלב הביצוע עם פורום נשים, וביחד הובילו 

את  הקהילה כולה ואת האירוע ביד רמה. 

פורום נשים היה אמון על האוכל בדוכני המזון , מיין ואירגן את המוצרים, וכמובן 
התנדב בדוכנים ביום האירוע. ליריד נתרמו מוצרים ושוברים רבים, תוצרת 
חקלאית ומוצרי מזון נאספו מכל יישובי הסביבה ומחקלאים רבים מרחבי 

הארץ, אשר תרמו ביד רחבה לדוכנים ולשוק האיכרים שהיה ססגוני ועשיר.

במהלך כל האירוע הייתה במה פעילה להנאת הקהל, בה נערכו הופעות תוצרת 
מקומית של מרכז המוסיקה ואומנים שהגיעו ותרמו בשמחה ובניהם, כוכב ערוץ 
הילדים תובל שפיר, נתוש ופנדוש, מיקלה בן טובים עם הסוס המיניאטורי 
"טוטו בא לגן", להקת היפ הופ בניהולה של בר חייטוב ולהקת הבנות במחול 

מזרחי בניהולה של מאיה טולדנו .

היה מחמם את הלב לראות את תושבי לב השרון מתגייסים באהבה גדולה 
למשימה חשובה זו, במסגרתה נאספו מעל מאה אלף שקלים למען מטרה 

כל כך נעלה.

מי ייתן שנזכה תמיד כולנו להיות בצד הנותן. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה 
ולמתנדבים הרבים ונתראה בשנה הבאה. 

המועצה פועלת רבות בתחום הנגישות, החל מהנגשת מבני ציבור 
ומוסדות חינוך ועד להנגשת אתר האינטרנט של הרשות. על פי 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כל עובד העוסק במתן 
שירות, מחויב לעבור הדרכה למתן שירות לאדם עם מוגבלות. 
בתחילת חודש אפריל יצאה לדרך סדנה להדרכת עובדי המועצה 
במתן שירות לאדם עם מוגבלות, הכללה התנסות במגבלות השונות 
כגון: ראיה, שמיעה, מגבלה פיזית וקוגנטיבית. המועצה רואה בכך 

חשיבות רבה וערך מוסף לעובדיה ולחברה כולה. 
בעין  ועצה"  "עץ  בסדנא  הסיום  מפגש  התקיים  כחודשיים  לפני 
 שריד בנוכחות אורית בר, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה,
לירון גלאם, מנהלת מדור מניעה והסברה וראש הוועד המקומי שלומי פוקס.

הסדנא בהנחייתם של רני, ועו"ס להב"ה, אסף משיח, התקיימה אחת 
לשבוע למשך 13 מפגשים ובה השתתפו 13 נערים. 

הנערים החליטו לבנות "פינת זולה" והחלו לעבוד עליה במלוא המרץ 
משלב התכנון, הצעות מחיר, גיבוש כללי התנהגות בפינה ופגישה 
עם הוועד המקומי. התהליך מול הוועד לווה בחששות בקרב הנערים 
שלא האמינו שיזכו לשיתוף פעולה, אבל לאחר משא ומתן ושיח 

מכבד, קיבלו הנערים כמעט את כל מבוקשם ויצאו לדרך. 

תהליך הבניה היה רצוף בשלל התמודדויות ורגשות ונע כל העת בין 
הצלחה לתסכול, גילוי כוחות וחוסר אמונה. בסופו של דבר יצרה 
הקבוצה פינת זולה שנבנתה מא' ועד ת' על ידם, תוך תהליך חשוב 

שעברו כקבוצה וכיחידים ובמהלכו התחברו שוב למושב. 

תודה לכל השותפים בתהליך, לאורית בר מנהלת המחלקה לשירותי 
רווחה וקהילה, לרונית דוש מפקחת נוצ"ץ, על הליווי והאמונה בפרויקט, 
ללירון גלאם מנהלת מדור מניעה והסברה, על הגיבוי והאמון, לוועד 
המקומי, על התמיכה ושיתוף הפעולה הצמוד, לרני מדריך הסדנא, 
שעשה את עבודתו באכפתיות והשקעה מרובה,  לאסף עו"ס להב"ה, 
על הליווי השוטף ובעיקר לצוות הנוער במושב, איילי, רכז גיל תיכון 

וברק מגרעין דרור, על הרמת הכפפה והליווי המסור של הנערים.
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זו כבר הפכה למסורת במשפחת פביאן מצור משה. עופר, אב המשפחה, 
החליט כבר לפני 7 שנים שכשבניו יגיעו לגיל מצווה הוא יציין זאת איתם 
באמצעות מסע משמעותי - עלייה לרגל לירושלים. עופר יחד עם אלון בנו 
ארזו תיק והשניים יצאו לכיוון דרום מזרח לחוויה מרתקת ומשמעותית. 

רק שניהם - אב ובן באחד מציוני הדרך המשמעותיים בחיים. 

"לפני 7 שנים כשבני הבכור התקרב לגיל בר מצווה החלטתי שאני רוצה 
לציין זאת באופן אחר מהמקובל, באופן משמעותי. כישראלי יהודי חילוני 
חיפשתי משהו שנוגע במסורת )וגם בדת( אבל ובעיקר במסגרת טקס 
הבגרות של בר המצווה - להעביר לבני את "האני מאמין" שלי - והגדת 
לבנך. עם אלון זו הפעם השלישית שאני עולה לרגל. אנחנו מתכוננים 
למסע הזה כבר שלוש שנים, מהיום שסיימתי את המסע עם בני אייל". 

ארבעת הימים הראשונים הוקדשו לעלייה לרגל - פשוטו כמשמעו. האב 
והבן יצאו מביתם עם תרמילים על הגב, קצת צידה לדרך והתחילו ללכת. 
ההליכה סיזיפית ומעייפת, גם החמסין הקשה שפקד אותם לאורך חלק 

מהדרך לא הקל, אבל המטרה כל העת עומדת נגד העיניים - ירושלים. 

"המאמץ הפיזי הוא לא פשוט ומלווה במאמץ מנטלי ומבחן אמתי של כוח 
רצון. היום הראשון הוא יחסית קל - הכל חדש ומסקרן וגם עוד לא עייפים. 
המשברים מגיעים בימים השני והשלישי. הרגלים כואבות מההליכה, מזג 
האוויר החם לא עוזר, ישנם קטעים ארוכים של הליכה משמימה ללא 
"אטרקציות". במישור האישי היה לי לא פשוט, בפרט לאחר הניתוח השני 
בברך בעקבות פציעות ספורט. את רוב הדרך נאלצתי ללכת עם מגן שעזר 
להחזיק את הברך שכאבה, וגם אלון התלונן על כאבי ברכיים, גב ורגליים 
בכלל. אבל הקשיים האלה הם מה שהופכים את החוויה לכזו שנחרטת 

בזיכרון, ההתגברות על הקושי. ביום הרביעי כבר מתרגלים להליכה". 

את הלילות העבירו בבתים של חברים המתגוררים לאורך ציר הדרך 
ותחנות שתוכננו מראש. "התחנות בדרך הן שילוב של הציר עצמו עם 
נקודות מפגש ולינה. הדרך היא לאורך שביל ישראל ומספקת נקודות 
עניין כגון יער קולה/גבעת כח, לטרון, דרך בורמה/ציר המשלטים ועוד. 
בסוף המסע, בעין כרם, נפגשת כל המשפחה עם סבא, סבתות, דודים, 
דודות ובני דודים וחוגגים בארוחת ערב משותפת. בטקס קצר אלון קיבל 

ממני כומתה אדומה - מסורת שהונהגה מהיום שאיתי בני הבכור עלה 
לירושלים וסבו העניק לו את כומתתו".

החלק השני של המסע, היום החמישי, הוא החלק הנפשי שבו הדגש הוא 
לא על הליכה אלא על תחנות עם מסר ומורשת. בכל תחנה )הסבר על 
התחנות מופיע מטה(, שוחחו עופר ואלון וקראו יחד טקסטים שהכין 
עופר. את המסע הם סיימו בכותל המערבי. "זהו המקום שמשלב מבחינתי 
את הישראליות עם המסורת והיהדות. הר הבית בידנו הוא התמצית של 

המסע כולו". 

"ימים ארוכים של התגברות על קשיים ומשברים, של שיחות חולין ושיחות 
מעמיקות יותר בדרך. מסע של אוכל ושתייה בצל עץ ביער, כשאנחנו 
לגמרי לבד. זה לסחוב לו את התרמיל כשקשה לו, לעודד ולדרבן אותו 
כשהוא עייף ולזמזם שירים בדרך בשני קולות. זו חוויה נדירה שלא זוכים 

לחוות במסגרת מרוץ העכברים של חיי היום-יום". 

בימים בהם נהוג לקחת את ילדי בר המצווה לטיול מפנק בחו"ל או לערוך 
מסיבה גדולה באולם אירועים, המסע של עופר ואלון מעורר השראה. 

"גם אלון וגם אחיו לא קופחו בקטגוריה הזו. בימים אלה הוא בלונדון עם 
הסבתא ומתוכנן לו עוד טיול לחו"ל עם סבא וסבתא, ורק אבא הקמצן 
לוקח אותו לירושלים ברגל - זו הבדיחה המשפחתית. אבל אני גאה לספר 
שבמסגרת מסע ישראלי בכיתה י"א, בני איתי, נשאל מהו האירוע המכונן 
בחייו והתשובה הייתה העלייה לרגל לירושלים והכומתה שקיבל מסבא. 
לא ספארי באפריקה, לא חופשה באמריקה או קניות בלונדון. כנראה 
שמשהו בחינוך ובערכים שרצינו להקנות לילדנו הצליח וזה מעורר גאווה 
וסיפוק. בתחנה האחרונה במסע שלנו ישבנו ביחד ודיברנו על שחרור הר 
הבית. קראתי לאלון את הטקסט שכתבתי וברכתי אותו ולשנינו דמעו 

העיניים, זה משהו ששווה כל טיול גרנדיוזי לחו"ל. 

אחרי שלושה מסעות עם שלושה בנים אני יכול להגיד בוודאות שני 
דברים - הילדים שלנו יכולים הרבה יותר משאנחנו חושבים והיכולת, 

ההסתגלות וההתאוששות שלהם היא מופלאה". 

מסע אחר
עופר פביאן מצור משה בחר לציין את בר המצווה של בנו אלון במסע של 5 ימים 
לירושלים ועצירה בתחנות מורשת. "זו חוויה נדירה שלא זוכים לחוות במרוץ החיים. 

זכיתי להעביר לבני את 'האני מאמין שלי' וליצור קרבה בקשר שבין אב לבנו"

הקרבה  את  במילים  לתאר  קשה 
שמסע כזה מייצר. אלה 5 ימים של 

אחד על אחד, אב ובן

"

1. זכור את שעשה לך עמלק – ביקור ביד ושם ובאתר של יד לילד 
שבו מנציחים 1.5 מיליון ילדים שנרצחו. משוחחים על למה זה קרה 
"שבכל דור קמים עלינו לכלותנו" - ההיסטוריה של העם היהודי.

2. מנהיגות וחזון - עולים בשביל "משואה לתקומה" ומגיעים 
לחלקת גדולי האומה, שם מקיימים שיח על מנהיגות וחזון ועל 
 האנשים שלקחו על עצמם להוביל את העם ולהבטיח את עתידו -

הרצל, רבין, פרס, גולדה, ז'בוטינסקי ואחרים.

3. מגש הכסף - ביקור בבית הקברות הצבאי ושיחה על המחיר 
הכבד )לפעמים( של עצמאות. על הצורך לתת ולעיתים להקריב 
למען המדינה - ושם בין הקברים של חללי מערכות ישראל - אנחנו 

קוראים את "מגש הכסף" של אלתרמן.

4. והיו לטוטפות בין עיניך - אנחנו מגיעים לכותל המערבי ושם 

אלון הניח תפילין בפעם הראשונה בחייו. בלי קשר לאמונה 
באלוהים או למצווה דתית, אלא משום שאבות אבותינו עמדו 

באותו המקום ונהגו באותם המנהגים, וזוהי מורשתנו.

5. הר הבית בידנו - התחנה החמישית והאחרונה היא באותו 
מקום כמו הרביעית אבל המסר שלה הוא סיכום הדברים כולם. 
אנחנו יושבים ליד השריד האחרון למקדש וצופים ביחד בסרט 
של הפריצה לעיר העתיקה ושחרור הכותל. את הר הבית שחררו 
 חיילי צה"ל שהם אלה שגם ביום-יום מגנים על עצם קיום המדינה,
ביחד עם שאר אנשי כוחות הביטחון. סיפרתי לאלון שבנות 
הברית לא "בזבזו" אפילו פצצה אחת להשבית, ולו ליום, את 
מחנות ההשמדה ואושוויץ בראשם )הם כן זרקו אלפי פצצות 
על דרזדן כנקמה על הפצצת לונדון(. אם חפצי חיים אנו - בידנו 
הדבר. זה המסר המרכזי שהעברתי לאלון שמסכם את כל האחרים. 

זה ההגדת לבנך שלי.

התחנות: 

זרקור  תושב
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הרבעון ש  נו

זוכרים את הנופלים 
 החודש צוין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. במועצת
לב השרון, כבכל שנה, ציינו את היום הרגיש והחשוב הזה במספר טקסים ופעילויות

 בלב השרון מתקיימת מסורת הנחת נר זיכרון על מצבות החללים בני
לב השרון הקבורים בכל הארץ. מנהלי מחלקות המועצה יוצאים מוקדם 
בבוקר יום הזיכרון, ומגיעים לכל בתי העלמין ברחבי הארץ, מדרום 
עד צפון, ומניחים ברגשי כבוד את נר הזיכרון על כל מצבה. גם השנה 
הניחו מנהלי המחלקות השונות במועצה נר זיכרון על מצבותיהם של 
150 הנופלים מלב השרון, כדרך להבעת השתתפות בצער המשפחות 

השכולות וכדרך להנצחת וזיכרון הנופלים. 

בבוקר יום הזיכרון התקיים טקס זיכרון באנדרטה בכניסה ליישוב ניצני עוז. 
הטקס אורגן ע"י היישוב והמועצה, ונערך בכל שנה בכניסה למושב לזכר 
יקירינו שנפלו במלחמת ששת הימים במסגרת שירותם הצבאי בחטיבה חמש. 

בטקס השתתפו ותיקי המושב שלחמו לצד הנופלים, תושבים, מח"ט 
חטיבה חמש, נציגי עמותת "עמכם", ראש המועצה עמיר ריטוב וסגנו 

יצחק יצחק, מנהלי מחלקות המועצה, רב הישוב, יו"ר הוועד המקומי, 
חברי הוועד ונציג המושב במליאה, בני נוער ותושבים. בסיום הטקס, 
כחלק מהמסורת, נסעו בני הנוער עם המשפחות השכולות לבית העלמין 
הצבאי בקרית שאול להניח זרים וללוות את המשפחות והחברים בשעתם 
הקשה. עריכת הטקס על ידי בני הנוער היא דרך נוספת לחיבור הדור 

הצעיר עם העבר והעתיד של המושב. 

במקביל, התקיימו טקסים בבתי הספר, ובניהם הטקס המרגש בקרית 
חינוך "דרור", אותו עורכים מדי שנה בוגרי בית הספר. חיילים וחיילות 
וכאלה שכבר פשטו את המדים והפכו לאזרחים סיפרו על תחושותיהם 

על המדינה שלנו, על האירועים ועל חוויותיהם בשירותם הצבאי. 

בשעה 11:00 התקיים הטקס הממלכתי, צבאי בבית העלמין האזורי 
בתל מונד.

מעדשת המצלמה

נטיעות גן בני דרור ודיירי פוטיאה בכפר

הענקת מלגת המועצה לסטודנטים

מחנה פסח כיתות ד'-ו'פתיחת מרכז צעיריםהענקת מלגות לסטונדטים ע"ש שייע ז"ל

התנדבות גרעין דרור בניצני עוז

עשור לצעדת לב השרון לילדי בתי הספר

הופעה של ג'קי לוי ביעבץועדות קהילה

עובדי המועצה מתנדבים ביום 
המעשים הטובים במגוון פעילויות

פורום נשים מבשל ארוחת חג למשפחות נזקקות טקס הנחת אבן פינה למעון חדש בנוג"ה

יריד מכירות בגדי יד שניה שנתרמו מהקהילה. הכנסות הועברו לנזקקי לב השרון

יום הזיכרון
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נגע בשמיים
פרופסור יהודה קידר )92( היה שותף לאירועים היסטוריים מהותיים. האיש 
שהיה שותף לפרויקט "אפולו 12" ולנחיתה על הירח, הפלמ"חניק שלחם 
ואף נכלא, האיש שנשלח על ידי בן גוריון למפות את הנגב, מתגורר כיום 
בפורטיאה בכפר וחולם על ההיסטוריה הבאה שיחולל - יוזמת השלום שלו 

20 ביולי 1969, העולם כולו עוקב בדריכות אחר משימת אפולו 11 ונחיתתו 
על הירח. יהודה קידר, פלמ"חניק מישראל, יושב בחדר הבקרה בנאס"א 
ועוקב מקרוב אחר ההיסטוריה המתרחשת אל מול עיניו, היסטוריה שגם 

הוא לקח בה חלק. 

שנתיים קודם לכן הוזמן קידר להשתתף במבצע שאפתני של נאס"א- נחיתה 
על הירח. באותה תקופה שמו הלך לפניו כמומחה 
לצילומי אוויר. "הגעתי לנאס"א למשימה שנראתה 
אז בלתי אפשרית. קיבלתי משרד קטן, מחברת 
ועיפרון ונאמר לנו שבעוד שנתיים אנחנו חייבים 
לנחות על הירח. באותה העת פורסמו מאמרים שלי 
בכתבי עת אמריקאים בהם פרסמתי אלגוריתם 
כיצד ניתן להשתמש בידע שאנו רוכשים מצילומי 
אוויר ונודעתי כמומחה בנושא. המשימה שלי הייתה 
לפתח "חישה מרחוק". אלא שלא ניתן היה לצאת 
למשימה כה שאפתנית בטכנולוגיה אנלוגית והייתי 
צריך למצוא טכנולוגיה אחרת - דיגיטלית. אפשר 

לומר שאני הייתי חלק מהמהפכה הדיגיטלית". הוא משחזר. 

את שיגור אפולו 11 לירח הוא לא ישכח לעולם. "אני זוכר שישבנו כולנו 
מול המסכים והמוניטורים ב"מישן קונטרול". זה היה עסק מורכב ביותר 
והמתח באוויר היה רב. אבל ברגע הנחיתה היו צעקות שמחה עד לב השמיים. 
 הייתה תחושה של אופוריה, של עשיית היסטוריה. אדם הולך על הירח.

ניל ארמסטרונג היה צריך בין היתר לצלם את כדור הארץ מהירח. אז הבנתי 
שלכדור הארץ יש גבולות, שהוא כל מה שיש לנו ואנחנו צריכים לשמור 
עליו, ומפה גם התפתח אצלי נושא אחר לגמרי - איכות הסביבה. כעבור 
כשבועיים הגיע הנשיא ניקסון לנאס"א וביקש לראות מה השגנו בנחיתה 
על הירח. הכניסו אותו לחדר ועל השולחן הקטן שם הייתה מונחת אבן 
 שאותה האסטרונאוטים הביאו מהירח. הוא נשם נשימה עמוקה. ואמר -
24 מיליארד דולר?! חותכים  בשביל זה הוצאנו 
 את התקציב. לאחר מכן לקחת חלק בפרויקט

"אפולו 12" ולאחריו עזבתי את נאס"א". 

נראה  הוא   .92 בן  קידר  שיהודה  לנחש  קשה 
צעיר מגילו והוא לא נח לרגע. הוא משמש עדיין 
כפרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, ושיחה 
קצרה איתו מגלה שב-92 שנות חייו נגע בשמיים 
ולא פעם אחת, הדף קצר מלהכיל את קורות חייו. 
לפני מספר שנים הוא הגיע לפורטיאה בכפר 
שבמועצה יחד עם רעייתו ומכאן הוא כותב, יוזם 

וחושב בכל רגע נתון על הדבר הגדול הבא. 

פרופ' יהודה קידר נולד בבודפשט בשם ארוין יהודה קליין, למשפחה מצאצאי 
הרצל. בשנת 1935 עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בבית וגן )לימים בת 
ים(. כשהיה בן 17 התגייס קידר לפלמ"ח, נאסר על ידי הבולשת הבריטית 
המנדטורית ועבר עינויים שמטרתם הייתה להוציא ממנו את סיסמאות 

ההצפנה של קשר המורס של הארגון. הוא שוחרר מהכלא בשנת 1947. 

הוא לחם במלחמת העצמאות ובכיבוש הנגב ופיקד על החדירה הראשונה 
בתולדות צה"ל לסיני. 

בשליחותו של דוד בן גוריון, חקר קידר את הנגב ומיפה 2 מיליון דונם. 
"בן גוריון אמר לי אני רוצה שתחקור את הנגב כי אם אנחנו לא נפתח את 
הנגב הוא יחסל אותנו. את המחקר ומיפוי הנגב הפכתי לספר 'החקלאות 

". הוא מספר.  הקדומה בהרי הנגב'

לאחר שירותו הצבאי הקדיש קידר את זמנו ללימודים, ומזה 65 שנה הוא משמש 
כפרופ' באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא כיהן כפרופסור באוניברסיטאות 
מובילות בארה"ב וערך שם מחקרים בנושאים שונים. שנים לאחר מכן הקים 
את "המכון למחקרים מתקדמים בערד" המאחד עולים מדענים, מהנדסים, 
רופאים ומומחים בתחומי מדע שונים, למען קידום קליטתם של עולים חדשים 

מארצות רוסיה וחבר העמים ושילובם בחברה הישראלית. 

אחד הדברים שהעסיקו ומעסיקים אותו עד היום הוא הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני ומציאת פתרון לכך. לדברי קידר יש לו תכנית 
שלום אותה הגה ואף הציע לראשי ממשלה ישראליים, לנשיא 
ארה"ב ברק אובמה ולבכירים פלסטינים. "יש שתי אפשרויות - פשרה 
טריטוריאלית - שתי מדינות לשתי עמים, והפשרה שלי - כל הארץ 
היא של הישראלים והפלסטינים. על פי התכנית שלי, הריבונות 
משותפת אבל יש שתי ממשלות נפרדות, אחת ישראלית ואחת 
פלסטינית. את היוזמה הצעתי לשמיר בזמנו, גם לרבין כשנבחר 
לראשות הממשלה, ואף נסעתי למוקטעה בעזה והגשתי את 
ההצעה לערפאת שאמר עליה שזהו החלום שלו. אנחנו הישראלים 
מאוד מקובעים בנושא וצריכים לפתוח את הראש. כשאובמה נבחר 
לנשיאות ארה"ב הצעתי את התכנית גם לו והוא היה בעד הרעיון. 
היינו מתכתבים רבות. אגב אובמה, כשהתמודד לנשיאות כתבתי 
שני שירים לכבודו, אותם מיליוני אמריקאים הכירו ושרו ואובמה 

עצמו הכיר לי תודה על כך". 

כעת, מביתו בפורטיאה בכפר ממשיך קידר בקידום התכנית 
לשלום ולא מוותר. במקביל הוא מקווה לקדם מודעות לאורח 
חיים בריא ורפואה מונעת. "אני עוד לא יודע עוד כמה זמן 
נשאר לי. הזמן רודף אותי אבל אני רוצה להספיק עוד דברים, 
למשל להעלות מודעות של להיות בריא ומאושר וכמובן קידום 
השלום. אנחנו מאוד מקובעים אבל לדעתי אפשר לשנות את 

המצב ביום אחד". 

לדעתי  אבל  מקובעים  מאוד  אנחנו 
"אפשר לשנות את המצב ביום אחד

ראיון
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הבית שלי
18 יישובים ישנם במועצה, לכל אחד מהם האופי והעשייה הפנימית שלו. הפעם 
בפרויקט הבית שלי נביא בפניכם את פינת החמד בכל יישוב, הייחודית רק לו

גאולים
מגדל השמירה

 בחג פסח ביקר יו"ר האופוזיציה, יצחק )בוז'י( הרצוג בגאולים.
הוא הגיע לכאן בעקבות סיפור לחימה של אביה של רעייתו מיכל, 
שאול )פינצ'וק( אפק, פלמ"חניק גאה שבקרוב ימלאו לו 89. לפני 
69 שנה, ב-28 במאי 1948, הוא פיקד על כיתה מרחבית שהוזעקה 
מכפר יונה במטרה לבלום כוח של חטיבה עירקית משוריינת שכבש 

את מושב גאולים באותו בוקר. 

פינצ'וק וחייליו, שמונה במספר, לחמו בקרב בגבורה, כשהוא עצמו 
השתלט על מגדל השמירה. מעמדת הירי בראש המגדל, ממש בכדור 
אחרון, הוא פגע במניחי מטעני חבלה שנועדו לפגוע בבריכת המים 
של המושב, גרם לבהלה ולבלימת האויב עד הגעת כוח מחטיבת 
אלכסנדרוני מספר שעות לאחר מכן אשר השלים את שחרור המושב.

הרצוג, רעייתו ואביה, התארחו במושב, ויחד עם ראש המועצה, 
עמיר ריטוב, העלו זיכרונות עם ותיקי גאולים. אחד מהם היה אז 
ילד בן 7, וזכר היטב את אותו יום של קרבות. פינצ'וק שיחזר את 
מאורעות אותו יום ולקח את המשפחה לראות את מגדל השמירה 
ממנו צלף בעירקים. לאחר מכן ביקרו גם בגבעת הזיכרון שהוקמה 

לזכר הנופלים של המושב. 

בני דרור 
עץ אלון התבור העתיק

על גבעה בצומת היישוב ניצב עץ אלון התבור שגילו מוערך 
ב-280 שנה. עד המאה ה-19 אזור השרון כולו היה מזוהה עם 
עץ אלון התבור שצמח בכל עבר, ויערות שלמים של אלון 
תבור כיסו שטחים נרחבים. בשנת 1873 משלחת בריטית אף 
מיפתה את האזור וסימנה שטחים רבים כחורשות של עצי 
אלון, אלא שבעקבות פיתוח האזור, האלונים הלכו ונעלמו 
והחליפו אותם שכונות חדשות, כבישים ושטחים חקלאיים. 
כיום נותרו רק כמה בודדים, אחד מהם הוא עץ מרשים 
ביותר העומד למרגלות הגבעה הסמוכה לכניסה ליישוב בני 
דרור. בשנים האחרונות מתקיים שיתוף פעולה עם תלמידי 
 מגמת לימודי ארץ ישראל בקריית החינוך שבמסגרת לימודי
ארץ ישראל אימצו את העץ. הילדים מגיעים באופן קבוע 
לבקר את העץ, משקים אותו, מנקשים עשבים סביבו, מטפלים 
בענפיו ושומרים עליו, ולפני מספר שנים שוקם ושומר העץ 
על ידי משרד החקלאות. מפעם לפעם נערכת מתחת לענפיו 
של העץ פעילויות הדרכה למורים ולתלמידים, במטרה 
להעלות מודעות בנושא שמירה על הסביבה ובפרט על העץ 

העתיק שלנו. 

גנות הדר
מועדון נוג"ה

מועדון נוג"ה בגנות הדר הינו מועדון נוער המאחד את פעילות 
קהילות גנות הדר ונורדיה בכל הקשור לפעילות תנועת 
הנוער, ומאחד את הפעילות התרבותית בקרב המבוגרים 
בשני היישובים. במבנה, אולם גדול המשמש כמשרד מזכירות 
היישוב ושלושה חדרים בהם משתמשים בני הנוער של שני 
היישובים, מתקיימת בו פעולות של בני המושבים בריכוזה 
של תמר אזולאי. בחדר גיל תיכון, שמשופץ בימים אלה, 
מתקיימות פעילויות שונות לכלל הנוער בניצוחו של יובל 
שוחט חייל משוחרר, תושב נורדיה המשמש רכז גיל תיכון. 
מדי שבוע מתקיימת במועדון הרקדת ריקודי עם, המושכת 

רוקדים מכל האזור. 

במועדון הוקמו חדרי נושא במטרה להעשיר את החניכים. 
את חדרי הנושא הקימה נועה מליק, תלמידת כיתה י"ב. חדר 
הנושא הראשון שהוקם היה חדר רבין ודמוקרטיה שהיה מורכב 
מקטעים על רבין, על ההפגנות נגדו ועל הדמוקרטיה, וכן קלפי 
שמטרתו הייתה להמחיש לחניכים כיצד מתבצעות בחירות 
דמוקרטיות. חדרי נושא אחרים שהוקמו היו בנושאים סיכום 
שנת 2016, ט"ו בשבט, וחדר בנושא השואה, שסיפר את סיפור 
מלחמת העולם השנייה, הציג שירים בנושא וסיפר את סיפורו 
של חסיד אומות עולם, ילד שנספה בשואה וניצולת שואה. 

חרות
גבעת הפסולת שהפכה לגבעה ירוקה 

במושב חרות ניצבת לה גבעה ירוקה ופורחת שהייתה בעבר 
גבעת פסולת, והפכה לפנינה של יופי. 

עד שנת 1999 בפאתי כל מושב ברחבי הארץ הייתה מזבלה 
אליה הושלכה הפסולת הביתית, פסולת גושית, פסולת בניין 
ועוד. בשנה זו קרה מהפך והופסק פינוי האשפה "לחצר 
האחורית של התושבים". הפסולת נותבה באופן מוסדר 
לאתרי הטמנה בדרום הארץ. במושב חרות, ביוזמת חברי ועדת 
גינון ואיכות הסביבה, הוחלט לשקם את המזבלה המושבית 

ולהפוך אותה למשהו מיוחד.

וכך, מגבעת פסולת מצחינה הפך המקום לירוק, משוקם 
ופורח. אדמה כיסתה את ערמות האשפה ועליה נטעו עצי 
ארץ ישראל ועצי בוסתן ופירות שנתרמו מקק"ל. במקום 
הוצבו ספסלי ישיבה, פינות פיקניק וסככות צל והגבעה 
הפכה לססגונית ונעימה, והכל התבצע על ידי חברים במושב 

בהובלת "איש האחזקה" של הגבעה, דורי גלבוע.

אירוע הנטיעות בט"ו בשבט התקיים באתר, וכעת המטרה של 
המושב היא לבסס את הגבעה כמקום למפגשים קהילתיים, 
להמשיך לשמר את הסביבה ולהקים מרכז לימודי לילדים 
ונוער בו ילמדו את חשיבות נושא המחזור של פסולת ביתית 

וקיימות. 

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 וציוניות. 
המועצה בורכה בנוף חקלאי קסום וייחודי, שטחים פתוחים וירוקים 
ואתרים היסטוריים מעניינים. בכל יישוב ניתן למצוא פינות חן 
מיוחדות וססגוניות ולצד הטבע הקיים, השכיל כל יישוב לפתח 
בעצמו פינות חמד שהפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מחיי 

התושבים ומהדנ"א של היישוב. 

הפעם, פנינו לוועדים המקומיים וביקשנו שכל יישוב יספר על 
פינה מיוחדת ביישוב שלו, פינות שהפכו עם הזמן למקור הגאווה 

של היישובים, למקום שמזוהה איתם והפך לחלק מנוף חייהם. 
אני מזמין אתכם להכיר את פינות החמד באזורנו , לסייר בהן 

ולהעמיק את ההכרות עם האזור המקסים שלנו. 

קריאה מהנה,
עמיר ריטוב, ראש המועצה
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כפר הס
בית התרבות )בית יד לבנים(

בית התרבות וגן המגנים בכפר הס נבנו בתום מלחמת 
העצמאות, כמקום הנצחה לבני הכפר שנפלו בקרב על 
טירה, וכמרכז ציבורי לתושבי כפר הס. ממסמכי התקופה 
עולה כי ההורים השכולים תבעו מהנהלת הכפר לבנות "בית 
תרבות" להנצחת הבנים. כישלון קרב טירה, בו נטלו חלק רבים 
מצעירי הכפר והתוצאה המרה של אובדן 24 לוחמים, מהם 
5 מבני כפרנו ועוד חבר ממייסדי הכפר, הותירו את הכפר 
בהלם ובאבל עמוק שנמשך שנים רבות. הפעילות התרבותית 
פסקה, חגים לא נחוגו ונושא הקרב, הפך לטאבו שאין מדברים 
עליו. מתוך הדממה הזועקת הזו, קמה יוזמתן של משפחות 
הנופלים להקים אתר זיכרון לבנים. מרכז להתכנסות ופעילות 
תרבותית, בתקווה שיחזיר את החיים לקדמותם. בית התרבות 
עוצב בסגנון הבינלאומי ע"י האדריכל ש. לוריה ותוכנן בצורת 

האות ח'. הבית נבנה בשנת 1951. 

בית התרבות כלל בתוכו חדר זיכרון, ספריה, מזכירות המושב, 
אולם לאספות חברים ורחבה. עם הקמת בית העם בשנת 

1961 איבד המקום מזוהרו, ושנים עמד מוזנח ונטוש. 

בשנת 2015 שופץ המבנה במימון האגודה השיתופית כפר 
הס, בתרומות של חברי הכפר, מ.א. "לב השרון", ארגון "יד 
לבנים" והמועצה לשימור אתרים. כיום עומד בית התרבות 
במלוא תפארתו ומשרת את קהילת הכפר ועוד. נערכות בו 
הרצאות וחוגים למגוון גילאים. המקום מאובזר ומרוהט 
בטוב טעם ויש בו אוירה מיוחדת. חדר הזיכרון מנציח את 

הנופלים מהכפר.

לדעת המועצה לשימור אתרים זהו אתר הזיכרון הראשון 
שהוקם במדינת ישראל לזכרם של הנופלים. 

ינוב
"בית הראשונים" 

"בית הראשונים" בינוב מספר למעשה את סיפור הקמת המושב. 

בעקבות מלחמת העולם ה-2 ומצב בריאותם הלקוי של יהודי צפון 
אפריקה, הוחלט לשלוח קבוצות של בני נוער לחוות בריאות בנורבגיה 
להחלמה והכשרה לפני עלייתם ארצה. משא ומתן התנהל בין מחלקת 

"עליית נוער" והג'וינט לבין משרדי הסעד הנורבגי.

ב-20 לנובמבר 1949 המריאו שני מטוסים הולנדיים עם 56 ילדים 
מטוניס לכפר הנופש ליד אוסלו שבנורבגיה. הילדים נפרדו מהוריהם 
ויצאו למסע בידיעה שלאחר נורבגיה יתאחדו עם הוריהם, שבינתיים 

יגיעו לישראל.

מטוס אחד נחת בשלום ורק אחרי יומיים התגלו שרידיו של המטוס 
השני ביער מושלג ליד העיר הורום. עשרים ושבעה ילדים, שלוש 
מלוות וארבעה אנשי צוות נספו. בזנב המטוס נמצא הניצול היחיד, 

יצחק אל על בן ה-11.

בעקבות הטרגדיה הנוראית פנתה ממשלת נורבגיה לסוכנות היהודית 
ולתנועת המושבים בארץ וביקשה להקים מושב לזכר הנספים. השטח 

שאותר למטרה זו הינו המקום שלימים נקרא מושב ינוב.

ב-21 במרץ 1950, עלו על הקרקע בשטח של פרדס בו נמצא מבנה 
"בית נבולסי". המשפחות קיבלו חדרים במבנה, והצעירים קיבלו 

אוהלים. להתיישבות זו קראו "המחנה".

בעקבות הטרגדיה שכונתה "אסון אוסלו" נרקמה מערכת יחסים בין 
תושבי נורבגיה לעולים מטוניס, שהגיעו לייסד את המושב. כל הבתים 
הראשונים שהוקמו בינוב נתרמו ע"י הנורבגים, וכן גם בית העם בינוב.

המבנים הם מבני עץ וניתן עדיין למצוא כמה מהם ברחבי המושב. מבנה 
"בית הראשונים" שנמצא במרכז המושב היה הבית הראשון שהונח על 
 הקרקע, ובו שוכנה משפחתו של הניצול היחיד מהאסון, יצחק אל על.
לימים המשפחה עברה לאזור אחר במושב והבית הוסב למבנה 
ציבורי שנקרא "בית הראשונים" ובחצרו אנדרטה עם פרטי הסיפור 
ושמות הנספים באסון. "בית הראשונים" משמש לטובת פעילות של 
דור המייסדים ויש בו תערוכה קבועה של תמונות מתקופות שונות 

מהיווסדו של המושב ועד היום.

יעף
מגרש מיני פיץ'

 ,2015-2016 במסגרת תכנית ההשקעות שנערכה בשנים 
 יזמה המועצה בשיתוף עם הוועד המקומי יעף הקמת מגרש
מיני פיץ' ביישוב. מדובר במגרש קט-רגל מודרני לשימוש 
תושבי יעף, לרווחתם ולהנאתם ופתוח גם לקהל הרחב. 
המגרש מתוחם באמצעות מסגרת עץ אשר מונעת את 
בריחתו של הכדור מחוץ לשטח המגרש, שמכוסה בדשא 
סינתטי איכותי. המגרש הוקם בשלבים, ולאחרונה השלימה 

המועצה את מערכת התאורה במקום. 

כפר יעבץ
הגת הביזנטית 

הגת הביזנטית במושב כפר יעבץ הינו אתר מעניין המגולל 
בתוכו את המורכבות ההיסטורית של מדינתנו.

המועצה, באמצעות המחלקה לאיכות החיים והסביבה, המכון 
הישראלי לארכיאולוגיה, משרד החקלאות ובשיתוף תלמידי 
תיכון דרור ממגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, חפרו, 

חשפו ושיחזרו את הגת שהתגלתה בפאתי היישוב. 

הגת, הממוקמת במרכז עיר קדומה בשם כילודיא, שימשה 
בתקופה הביזנטית ליצור יין והיא מהגדולות שנמצאו בארצנו. 
בתקופה האסלאמית שימשה הגת להכנת שמן זית. האתר 
התגלה במקרה בתקופה בה חל שינוי בחקלאות באזור, 
והתושבים החלו לגדל פרחים. עבור גידול זה נחרשה חלקה 

העליון של הקרקע והטרקטור חשף את האתר ההיסטורי.

לפני מספר שנים נערך במקום טקס נטיעות בט"ו בשבט 
בהשתתפות ועד מקומי כפר יעבץ, ילדי גן כפר יעבץ , תלמידי 
ביה"ס "שכטרמן" ותושבי כפר יעבץ. ניתן להגיע לאתר 
 הממוקם בכניסה למושב, לחנות בחניון של בית ספר "שכטרמן"

וללכת רגלית בכביש הראשי במושב עד הבית השני משמאל, 
שם יש לפנות שמאלה לכיוון השטחים הפתוחים. משם 
חוצים את השער הצהוב וממשיכים בהליכה קצרה של שתי 
דקות עד לאתר. לנוחות המבקרים הוצבו במקום ספסלים 

ושילוט עם הסבר.
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משמרת
גן ריבי

על שטח מוזנח בן 5 דונם במרכז הכפר, אותו קישט רק עץ שיזף 
 אחד שעמד על ראש הגבעה, נטענו בשנת 1975 את גן ריבי, ע"ש

ריבי חצרוני, ילידת המושב שנהרגה בתאונה כשהייתה בת 21. 

בחרנו להקים לזכרה של ריבי אנדרטה וגינה שבה נגדל מגוון צמחים 
הגדלים בארץ, ותשמש את הקהילה כמקום לימוד להכרת צמחי 

הארץ וכמקום נופש ומרגוע.

לאחר שקיבלנו את אישור הנהלת המושב נטענו אלון מצוי, אלון 
תבור, אלון תולע, חרוב, אלת המסטיק, אלה ארץ ישראלית, אלה 
אטלנטית, כליל החורש, בר זית, אשחר רחב עלים, ער אציל, קטלב, 
שקמה, אחירותם החורש, הדס, אשל, מילה סורי, אגס סורי, דולב 
מזרחי, מלוח קפח, שיטה ארוכת עלים, הרדוף הנחלים, שיזף, זית, 
רימון, חצב, בן חצב יקינטוני, מורן החורש, אספרג החורש, קיסוס 

החורש ועוד.

רוב הנטיעות נקלטו היטב וכיום, יותר מארבעים שנה אחרי הנטיעה, הגן 
עיצב את עצמו, האלונים בראש הגבעה מצלים על היושבים בספסלים, 
השבילים הצרים בין צמחי האלה נותנים תחושה של שיטוט ביער. 
פרחי הבר פורחים לפי עונתם וצמחי התבלין מפיצים את ניחוחם. 
גן ריבי הינו פינת חן נעימה, חלק בלתי נפרד מחיי תושבי משמרת. 

נורדיה
ארכיון נורדיה

בשנת 2004 הוקם בנורדיה הארכיון ההיסטורי והמנהלי.

הארכיון הוקם תחילה בבית הפיס ומשם נדד למגדל המים. 
בנובמבר 2017 חנכנו את מבנה הארכיון החדש שהינו חלק 

מחדר התרבות וחדר ההנצחה.

במבנה מספר חללים ושתי קומות.

הקומה התחתונה מחולקת לשלושה חללים:חלל ראשון סגור 
המשמש לארכיון המסמכים ונמצא בתנאי אקלים המתאימים 
לשמירת חומר ארכיוני, חלל אמצעי שמחולק לשתי עמדות 
עבודה ומספר את סיפורו ההיסטורי של המבנה: חדר תרבות, 

מטבח וספריה. החלל השלישי מוקדש לענפי המשק.

המעבר לחדר ההנצחה הנמצא בקומה השנייה מספר 
את סיפורם של הגרעינים המיישבים "מרגולין" ו"וודג'וד" 
וראשיתה של נורדיה. במעלה המדרגות פלוגות בית"ר 

והבריגדה היהודית.

הקומה השנייה היא חדר הנצחה לחברים שהלכו לעולמם. על 
הקירות תמונות מחזור של ארבעה דורות, קיר עם תעודות 
האנשים שמאחורי השמות, תערוכה של מייסדים שהלכו 
לעולמם, פינה לבעלי המקצוע, והורים של חברים, המנון 
נורדיה והתזמורת. חדר משוחזר ובאמצע מגדלי זכוכית ובהם 

בכל קומה דירה לזוג או יחיד שהלכו לעולמם.

כל הסיפורים הם בתמונות. הציבור מוזמן לבוא ולבקר.

ניצני עוז
גינת קהילה 

השנה לקראת ט"ו בשבט, נרקם רעיון להקמת גינה קהילתית 
אשר בה ייקחו חלק מעגלים רבים באוכלוסיית המושב.

נרתמו לרעיון חברים אשר ראו לנגד עיניהם גינה קהילתית 
אשר תהווה מקום מפגש, יצירה משותפת, חברה ופעילות 
תרבותית מהנה ומגבשת. גינה אשר תיצור סביבה נעימה, 

לימודית וכמובן הנאה מתנובת האדמה.

תושבים רבים תרמו ברוחב לב ציוד לבניית חממות, שתילים, 
צמחי תבלין, פרחים ועצי פרי וחלקם אף הקימו את החממות.

באירוע ט"ו בשבט לקחו חלק ילדים, בני נוער, וותיקי המושב, 
אשר שתלו מגוון רב של ירקות, צמחי תבלין ועצי פרי. 

את הגינה גם מטפחים חברי מועדון בית גיל עוז אשר במסגרת 
הפעילות במועדון מגיעים מספר פעמים בשבוע לגינה, 
מעשבים ומטפלים באהבה רבה בגינה ובצמחים ואף נהנים 
בכל ארוחת בוקר מסלט עשיר מירקות הגינה. בפסח, הבשילו 

הירקות וכל באי בית גיל עוז קיבלו סל ירקות עשיר לחג.

כחלק מפרויקט "הכר את המושב", יגיעו תלמידי בית ספר 
"לב הפרדס" וישתלו ירקות לקיץ.

נמשיך ונפעל לקידום פרויקטים לגיבוש וחיזוק הקהילה 
הנפלאה שלנו בניצני עוז.

עזריאל
בתי הכנסת

כמושב דתי, מצאנו לנכון לפרט בקצרה את סיפורם של 
שלושת בתי הכנסת הקיימים במושב, משום חשיבותם של 
בתי הכנסת לצביון המושב ומקומם המרכזי בחיי היום יום, 

הן מבחינה דתית והן מבחינה חברתית.

בשלב הקמת הבתים לחברי המושב הוקמו שני צריפים לבתי 
כנסת. בשני בתי הכנסת התפללו בנוסח תימני - שאמי, אך 
עם הבדלים בהגיית אותיות מסוימות. הבדלים אלו חייבו 

"הפרדת כוחות" וקיום שני בתי כנסת נפרדים.

בשנת 1965 נשרף אחד מבתי הכנסת כליל, בעקבות קצר 
חשמלי. לאחר השריפה עבר בית הכנסת באופן זמני למבנה 
המרפאה הישנה, שהיה צר מלהכיל את ציבור המתפללים.

בשנת 1966 הוקם בית הכנסת "תפארת ישראל" ובשנת 1973 
הוקם בית הכנסת "אחדות ישראל", אשר שניהם עברו במהלך 
השנים שידרוגים, שיפוצים ותוספות, שמקור מימונם העיקרי 
הינו מכספי תרומות ונדרים של ציבור המתפללים, המייחס 

חשיבות רבה לכבודם של בתי הכנסת.

מבנה ביהכ"נ הישן מצא את ייעודו שנים לאחר מכן )2006( 
כביכ"נ בנוסח "ספרד" המשותף לבני עדות אשכנז וספרד, 

שרובם מתושבי ההרחבה ונקרא "צור ישראל".
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עין ורד
מגדל המים

במזרח עין ורד ניצב מגדל מים, או בשמו המקומי "הבריכה של 
בירוביג'אן" או "הבריכה הגבוהה", שהוקם בין השנים 1933-1934, 
מספר שנים לאחר שהוקמה הבריכה הראשונה במושב, כשהמטרה 
היא להגדיל את מלאי המים הנאגרים עבור ימי הקיץ החמים ועבור 

צרכים נוספים אחרים. 

הבריכה של בירוביג'אן הוצבה במקום הגבוה ביותר במושב בגובה 
של 82 מ' מעל פני הים ובכך יצרה את לחץ המים המקסימאלי עבור 
כל חלקי המושב הגבוהים. בנוסף היא נבנתה כמגדל בפרופורציה 
אנכית, בשונה מקודמתה וככזו הפכה לחשובה מבחינה אסטרטגית 
ושימשה לשמירה, תצפיות ולאיתות כבר בימי מלחמת העצמאות. 

חיזוק לצורך בבריכה נוספת נמצא בהתפתחות היישוב. תחילתו 
של עין ורד בהתיישבות בשלושה גושים של אדמות שנרכשו על 
ידי התושבים אשר היו מרוחקות זו מזו. כך, השכונה הצפון מזרחית 
המרוחקת ונפרדת מהמרכז כונתה "בירוביג'אן", על שמו של מחוז 
שכוח אל וידוע לשמצה בסיביר הרוסית. זהו למעשה חיזוק להשערה 
שהקמת המגדל הייתה מלכתחילה מתוך כוונה של שימוש בו גם כנ"צ 
בטחוני. התיעוד אודות בניית המגדל לוקה בחסר ומרבית המידע אינו 
פורמאלי ונסמך בעיקר על ראיונות, שיחות, הקלטות ותצלומים של 

תושבים בהווה ובעבר.

כיום מבנה המגדל שופץ ושומר ובעתיד ישופץ כמגדל תצפית. המגדל 
נמצא על "דרך הלב" וישמש את המטיילים והתושבים. פרויקט המגדל 
זכה בתחרות "מגדלי מים" בזכות האדריכלית דליה נחמן מהמושב. 

עין שריד
סיפורו של מועדון

1949 התיישבו ראשוני  המועדון הראשון נולד כשבסוף 
העולים בעין שריד מסביב למבנה הבאר הישנה והפכוהו 
למקום מפגש. מיד עם לידתו הוכיח המועדון את יכולתו 
לאחד תושבים שנפגשו בו לשיחות, דיונים ושאר עניינים, 

כשהם מביאים עימם מהבית כיסאות, אוכל ונרות.

כשהיה המועדון בן שנה, אירח את העולים ממרוקו שלנו, אשר 
קיבלו מציון רג'ואן שמיכות, מזרנים, שתייה ואוכל. המועדון 
גדל עם ילדי עליית 1956, חובר לחשמל לשמחת התושבים 
ורוח חיים חדשה ועליזה נכנסה למועדון עם פעולות נוער, 

מסיבות תקליטים ואפילו הופעות.

כך המשיך המועדון לגדול ולהתפתח עם עין-שריד, הגן עליהם 
במלחמת סיני כשהצטופפו בו, אירח את חתונות התושבים 

והביט בגאווה על הדורות אותם ליווה בתחילת דרכם.

היום המועדון הזה כבר איננו, אבל על שרידיו נבנה המועדון 
החדש של עין שריד וגם בו דורות חדשים, שמחה חדשה 

ופעילויות חדשות.

רק דבר אחד השתנה - כבר לא מביאים למועדון כיסאות 
מהבית.

פורת
הספסל לזכרו של ברק 

ביישוב פורת, בכניסה למועדון הנוער, ניצב לו פסל סביבתי 
להנצחתו של בן היישוב, ברק חג'ג', בן 13 במותו. 

ברק חג'ג' ז"ל נהרג בספטמבר 2004 בעת שחצה את צומת 
צורן- קדימה ותל מונד. לאחר מחשבה רבה כיצד להנציח 
את זכרו של ברק, ובעצה אחת עם משפחתו, הוחלט לקיים 
לזכרו טורניר כדורגל, זאת מכיוון שברק אהב מאוד כדורגל 
ונראה היה שטורניר כדורגל שיתקיים באופן מסורתי אחת 
לשנה, סמוך למועד האזכרה, יהווה דרך טובה להנצחה. 
מעבר לכך, בתקופה שלאחר האסון נערכו פגישות בין בני 
הנוער ביישוב עם אשת מקצוע שסייעה להם להתמודד עם 
המקרה הקשה ובמסגרת פגישות אלה חיפשו הילדים דרך 

נוספת להנציח את חברם. 

הוחלט לקחת ספה ישנה שהוצבה בקרבת המועדון ולהפכה 
לפסל סביבתי - ספסל ישיבה שמקבל את הבאים למועדון 
הנוער. לפני כשנתיים נבנה ספסל נוסף בצמוד לספה של 
ברק והשנה, ביום המעשים הטובים, החליט הנוער במושב 

לשפץ ולחדש את הספה של ברק ואת הספסל שלצידה.

על הספה צוירו ציפורים – סמל לחופש ודרור, ועל הספסל 
צוירו כדורי רגל המסמלים את אהבתו של ברק ז"ל למשחק.

צור משה
המאפייה שהפכה למרכז תיעוד

בתחילת שנות ה-50 עם העלייה הגדולה הוקמה מעברת 
"שבות עם" באדמות צור משה שקלטה עולים רבים. באותה 
תקופה נבנתה המאפייה וסיפקה לחם לכל יישובי הסביבה. 
המאפייה פעלה במשך כ-5 שנים, תחילה אפו בה לחם שחור 
אחיד ובהמשך גם לחם לבן, והיא שימשה גם את עקרות 
הבית שהכינו בה מאפים, עוגות וחמין וגם את החקלאים 

שקלו בתנור המאפייה גרעינים. 

בשנת 1959 עם הפסקת פעילות המאפייה, הוסב המבנה 
למחסן מיון פירות הדר ולמקום מפגש לחקלאים. עם משבר 

ענף פירות ההדר בשנות השמונים ננטש המבנה. 

לפני שנתיים, בשנת 2015, נפתח המקום מחדש כמרכז תיעוד 
המכיל נתונים ומסמכים שונים, כאשר עיקר המידע בו הגיע 
מפי תושבי המקום לדורותיהם. בנוסף למידע על המושב, 
יכיל האתר גם פרק על כל משפחה במושב. בשלב הראשון על 
המשפחות והמושב הוותיק ובקרוב על המשפחות משכונות 
ההרחבה גבעת משה ובוסתן הכפר. בתוך המרכז פועלת גם 

מסעדה כחלק מהמתחם. 
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שער אפרים
חורשת האלונים

חורשת האלונים הוקמה בשנת 2013 בצפון מזרח המושב, בסמוך 
לגן שעשועים, על ידי ילדי גן "חופית", בשיתוף עם מייסדי המושב. 

מושב שער אפרים הינו מושב שופע בעצים, גידולים וצמחיה, ומהווה 
פנינה ירוקה של טבע בלב השרון.

במושב קיימים חמישה גני שעשועים רחבי ידיים, מדשאות, עצי 
אקליפטוס ותיקים, עצי זית, עצי אלון ועוד מגוון רב של עצים, 

המקנים אווירה כפרית וקירבה אל הטבע. 

הרעיון שעמד בבסיס הקמת חורשת האלונים היה הקמת חורשה 
המקיימת את עצמה, חקלאות בת קיימא.

חקלאות בת קיימא כוללת שיטות רבות המתבססות על שילובים של 
שמירה וניהול של הקרקע כמערכת חיה שכוללת את בעלי החיים, 

הצמחים ועיצוב פיזי של מרחב הגידול.

בחורשת האלונים, העצים אינם תלויים באדם או במערכות השקיה, 
אלא האדמה מזינה את העצים ואילו העצים מזינים את האדמה. 

הנכם מוזמנים להגיע וליהנות מהחורשה ומגן השעשועים הסמוך לה.

תנובות
תל שבח 

פינת קסם היסטורית בלב תנובות.

תל שבח )בערבית-חירבת צובייח'( הינו תל עתיק המצוי 
בגבולו המזרחי של מושב תנובות. בסביבת התל נמצאו 
שרידים, מבנים, פסיפס וחרסים עוד מתקופת הברונזה 
ועד ימי הביניים. בשנת 1996 בוצעו פעולות חפירה במקום 
ע"י רשות העתיקות, שמצאה בתל שרידים גם מהתקופה 
הביזנטית, המעידים על היותו נקודת מעבר בדרך העתיקה 

המחברת לקיסריה. 

התל המתנשא מעל סביבתו, חולש על עמק המרזבה וצופה 
לשטחים החקלאיים של המושב, העיר קלנסואה ולהרי 
השומרון ממזרח. תל שבח מתאפיין בפריחת פרחי בר ובכרי 
כלניות הממלאות את שטחו בעונת החורף והאביב. רום התל 
הוא נקודת תצפית נעימה ורומנטית לעבר הזריחה, ונקודת 

חמד לשאוף אויר צלול בין ציוצי הציפורים.

למרגלות התל הוקמו מתקנים ציבוריים לרווחת תושבי 
תנובות, וניטעה חורשה של עצי פרי ועצים נוי ארץ-ישראליים. 
בפסגת התל הוקמה אנדרטה לזכר צוות מסוק שהתרסק 
בסמוך לתל בשנת 2004, בזמן שעסק במשימת אבטחת קו 

המתח. 

התל מהווה נקודת ציון בשביל השרון, שהוא מקטע משביל 
ישראל וכן מ"דרך הלב", שבילי אופניים והליכה המחברים 

את כלל נקודות העניין והמושבים במועצה. 

מוזמנים לבקר וליהנות.

כנפיים של קרמבו סוגרת 
שנת פעילות שניה

בחודש מרץ יצאה קבוצה מתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" 
למסע יוצא דופן בפולין. אנשים עם ובלי צרכים מיוחדים, יהודים, 
נוצרים וערבים, כולם יחד יצאו כמקשה אחת למסע המיוחד. זו 
הייתה הפעם הראשונה שנציגה מסניף לב השרון הצטרפה למסע. 

"כשאני כותבת על המסע הזה, שבוע אחרי, אני מרגישה שאם 
מישהו יקרא את מה שכתבתי הוא יחשוב שאני מגזימה. האם יכול 
להיות שבימינו אנשים עם ובלי צרכים מיוחדים, ערבים, נוצרים 
ויהודים יצאו יחד למסע זיכרון לפולין? אז הייתי רוצה להגיד להם 
שגם אני בהתחלה חשבתי שהמסע הזה הוא מסע על העבר של 
העם היהודי, אבל במהלך המסע גיליתי שזה הרבה יותר מזה - זה 
מסע על האנושות כולה. ללא הבדל דת, גזע ומין - אם אתה בן אדם 
אתה צריך לזכור את האסון העצום שקרה לאנושות באותה תקופה 

אפלה". כתבה אשרת צרפתי, פעילה בסניף.

במשך כל השנה התקיימו מגוון פעילויות מעוררות השראה 
בתנועה. בתחילת שנת הלימודים, הסניף המועצתי של 'כנפיים 
של קרמבו' בלב השרון, פתח שנת פעילות מרגשת בבית הספר 
"דרור". לבושי מדים תכולים עם עניבה חומה, סמל 'כנפיים של 
קרמבו' בצד אחד ואות כפיר בצד השני, הגיעו מחויכים פעילי 
הסניף אל הפעולה הראשונה של השנה. כך, אחרי הפסקה ארוכה 
בזמן החופש הגדול, המשיך מסעם של פעילי הסניף, בו בלטו 
לאורך השנה כמה רגעי שיא, כמו 'יום קרמבו', 'מסדר כנפיים', 

המסע לפולין ו'יום החונכים'.

ב'יום קרמבו' הקימו פעילי הסניף דוכנים בקניון "דרורים". לרגל 
חגיגות 15 שנים לתנועה הם מכרו מוצרים 'קרמבואיים' לעוברים 
ושבים וגייסו למעלה מ-3000 שקלים. בנוסף לדוכני המכירות היו 

דוכנים של ציורי פנים בהם ילדים יכלו לקשט את פניהם בסמל 
התנועה או בזוג כנפיים, ועמדות של צביעת סמלים המוכרים לכל 
'קרמבואיסט' - סמל התנועה, אות כפיר ועוד, והכל למען העלאת 

המודעות לתנועה ולקהילת הצרכים המיוחדים בארץ. 

כחודשיים לאחר מכן התקיים טקס 'מסדר הכנפיים' השני מאז 
הקמת הסניף. כנהוג בתנועה, במהלך הטקס הוצמד לחולצות 
המדים של כל הפעילים סמל החזון של התנועה )ע"ש כפיר קובי, 
החניך הראשון בתנועה(. הטקס החגיגי ציין את סוף התקופה 
בה עברו החניכים והחונכים את מערך "מורשת" בנושא הערכים 
שמובילים את התנועה - אני שייך, אני יכול, אני מוביל, אני חבר, 
אני אוהב, אני ישראלי. הכנפיים שעל סמלי החזון שחולקו לכולם, 
מייצגים את מטרת פעילי התנועה לפרוש כנפיים ולהוביל את 

בשורת השינוי החברתי. 

בחופשת פסח התקיים יום החונכים הארצי של התנועה, המתקיים 
אחת לשנה וכולל את כל אלפי החונכים מעשרות סניפים ברחבי 
הארץ, ונועד להוקיר את החונכים על פעילותם במשך השנה, 
לקיים היכרות בין חונכים מכלל הסניפים, לגבש את הצוותים 
ובעלי התפקידים מקרב החונכים ובעיקר - להביא את רוח קרמבו 

לשיאים חדשים.

בחודשים הקרובים הסניף יעסוק בתהליכי סיום שנה ופרידה לשנה 
הנוכחית, כאשר צפויים לנו עוד אירועים ופעילויות נוספות ובניהם: 

יום חונכים צעירים ארצי, טיול סניפי, מחנה קיץ ועוד המון כיף. 

אנו מאחלים לכל הפעילים, חונכים, חניכים וצוות, המשך פעילות 
מהנה ומשמעותית. 

סניף מועצת לב השרון של "כנפיים של קרמבו", תנועת נוער מובילת שינוי חברתי, לילדים עם ובלי 
צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם, סוגר שנת פעילות שניה. הנה כמה מרגעי השיא 

כשביניהן מסע מרגש לפולין
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מועצה ירוקה כתומה

מסלול 
הרבעון

מועצה אזורית לב השרון מובילה בקיימות והגנת הסביבה. לאחר תוצאות מצוינות 
לפיילוט פח כתום, אנו יוצאים לדרך בפעימה השנייה להפרדת פסולת ביתית, במטרה 

לצמצם את כמות הפסולת הביתית הנשלחת להטמנה ובכך לשמור על הסביבה

כבר שנים רבות שהמועצה פועלת לקידום נושא איכות הסביבה ומקיימת 
קורסים בנושא, מקימה גינות אקולוגיות ובבתי הספר שלנו, המוסמכים 

כירוקים, מוקמות ועדות הנהגה ירוקה. 

במועצה אושרה תכנית אב לפיתוח בר קיימא ושימשנו כפיילוט לתכנית 
של מרכז המועצות האזוריות לניהול שטחים פתוחים. על קידום הנושא, 
2015. כמו כן, ישנן  זכה ראש מועצה בפרס הגלובוס הירוק לשנת 
תכניות נוספות כמו בריכת החורף, חקלאות תומכת סביבה, מסדרונות 

אקולוגיים ועוד.

לכל העשייה הזו, מצטרף גם נושא הפחים הכתומים. במהלך החודשים 
האחרונים התנהל פיילוט פח כתום, בו נבחנו שלוש שיטות פינוי אפשריות 
של פסולת האריזות. שיטה אחת הייתה פח כתום לכל שני בתים, שיטה 
שניה הייתה פחים כתומים בקרנות רחוב ומרכז המושב ובשיטה השלישית 
נבחן פינוי הפסולת לשקיות כתומות ביום ספציפי, אחת לשבוע, ללא פח. 
הפיילוט נערך ב 7 מושבים בהם יש הרחבה ומושב ותיק אחד, בהם יש 
אוכלוסייה צעירה ובוגרת, משקים וכו'. במקביל התקיימה הסברה מבית 
לבית אודות הפסולת אותה יש להשליך לפח הכתום, ונערכו בדיקות על 

איכות תכולת הפחים והנפח שלהם. 

תוצאות הפיילוט היו ברורות. בשיטה הראשונה השתמשו התושבים בפח 
הכתום כפח ירוק ולא טרחו כלל לשים לב מה הוכנס אליו והתעוררה 
גם בעיה של מיקום הפחים אשר חסמו מדרכות וחניות. בשיטה השנייה 

התעורר אחוז גדול של טעויות )המועצה נקנסת כספית על כך( של פסולת 
והפחים התמלאו מהר מדי לפינוי שבועי יחיד, שאושר מתאגיד תמיר 
בכמות פחים זו. בשיטה השלישית הפסולת הייתה איכותית מאוד, לא 
הייתה בעיית מיקום השקית ושיתוף הפעולה של התושבים היה גדול. 

אנו שמחים לבשר שכעת אנו מתחילים בפעימה השנייה להפרדת 
פסולת ביתית, במהלך משותף עם תאגיד תמיר בכל שטחי המועצה 
בשיטת השקיות. כל תושבי המועצה יקבלו הדרכה אישית מבית לבית 
ואף ערכת שקיות כתומות לפינוי הפסולת. בכל מוסדות החינוך יקבלו 
הדרכות ויערכו פעילויות הטמאה. במועדוני הקשישים יועברו הרצאות 
והדרכות מותאמות לגיל השלישי. בפעימה השנייה יקבעו ימי הפינוי 
לפי מושבים, כך שלכל תושב יהיה יום קבוע בשבוע בו יוציא את פסולת 

האריזות אל מחוץ לביתו והיא תאסף ותטופל.

איכות החיים של כל אחד ואחת מאתנו נמדדת בדברים הקטנים, שהם 
למעשה החשובים ביותר. לכן אנו צריכים לשאול את עצמנו מה ניתן 
לעשות למען סביבה ירוקה יותר. אם נשכיל לקחת חלק בתהליכים השונים 

המתקיימים היום, אין ספק שגם איכות חיינו תשתפר.

מטרת תהליך זה היא לצמצם את כמות הפסולת הביתית הנשלחת 
להטמנה, ובבוא היום אף להוריד פינוי שבועי של פח ירוק ולנתב את 
הכספים לרווחת התושבים במקום על הטמנת פסולת. יחד נצליח להביא 

לשינוי ולשמור על הסביבה. 

מיזם "דרך הלב" כולל תכנון ופיתוח של רשת שבילים, העוברים דרך 
אתרים ייחודיים )מבנים היסטוריים, אתרים ארכיאולוגיים, מרכז 
תיעוד, אתרי טבע ואיכות סביבה ועוד(, ומחברים בין יישובי המועצה 
לבין היישובים השכנים ובין יישובי המועצה לבין מוסדות החינוך. 
הקטע האחרון שבוצע ע"י המועצה מחבר את פארק בריכת החורף 
הנמצא בסמוך ליער עין שריד ולעין ורד בחלק הראשון, בהמשכו 
של השביל מושב פורת, דרך המוביל, כפר יעבץ, ומסתיים ביישוב 
יעף בסמוך ל"חווה בלב". לאורך כל הדרך ישנם סימונים ובכניסות 
ליישובים שלטי מבואה גדולים ובהם הסברים על הסימונים השונים, 

כללים והוראות בטיחות.

לנוחיותכם, מצורפת מפת שבילים שכוללת את שני המקטעים שסומנו. 
בעונה זו ניתן לראות את הפרדסים במלוא הדרם לאחר פריחה וצימוח, 
ניתן לראות את ערמות החציר ושדות של חיטה וכמובן את המעבר בין 
עונת האביב לקיץ. אנו מבקשים להימנע מכניסה לשטחים החקלאיים.

לתשומת ליבכם:
מערכת השבילים אינה מיועדת לתנועה מוטורית, אלא רק להליכה, 	 

ריצה, רכיבה על אופניים או רכיבה על סוסים.
בנקודות ההתחלה של המסלולים יש מגרשי חנייה מסודרים לרכבים 	 

ושילוט הסבר על המסלול בקרבת המקום.

לב השרון, זה בטבע שלי!

ב ב העניינים
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מבוא
1. מועצה אזורית "לב השרון" )להלן - "המועצה"( תדון במתן תמיכות 
מתקציב המועצה למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות 
ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
4/2006 )להלן – "הנוהל"(, ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל 

אלא להוסיף עליהן בלבד.
2. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של 

סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
3. חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה. נושאי 
התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שיקבעו בתקציב 
2017 , וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת 

מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.
4. התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה 

בנוהל.
5. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית 

ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית.
6. המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו 
על ידי המוסד המבקש תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, 
כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזבר, 
ועל פי שיקול דעתו ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.

8. מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה 
שהוענקו לו, אלא אם כן החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים 

שיירשמו.
9. המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן 
התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.
10. סך כל סכום התמיכה יהיה בשיעור שלא יעלה על 90% מעלות 
הפעילות הנתמכת, בכפוף לכך שסך התמיכה בצרוף שאר הכנסותיו 

של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין התמיכה.
11. התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת תקציב אחת.

12. תנאי למתן התמיכה הינו פעילות מוסד הציבור בתחום הנתמך במשך 
שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מליאת המועצה, לאחר 

קבלת המלצת ועדת התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

ספורט
תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרות מימון פעולות אגודות 
ספורט רשומות בתחום הספורט הייצוגי, סיוע לפעילות השוטפת 

ולתחזוקה שוטפת.
תנאי סף

1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את מועצה 

אזורית "לב השרון".
100% מהיקף פעילות אגודת הספורט מתבצעת בתחום מועצה   .3

אזורית "לב השרון" בלבד.
4. הצהרה של מנהל העמותה כי אחוז המשתתפים מתושבי מועצה אזורית 
לב השרון באגודת הספורט אינו פחות מ-70% מכלל פעילות האגודה.

אופן חלוקת התמיכה
תמיכה תינתן לכל עמותה לפי מספר משתתפי הפעילות ממועצה 
אזורית לב השרון, הפועלים במסגרת העמותה מחולק בסך מספר 
הפעילים בתחומי הספורט השונים המאוגדים בכל העמותות 

שהגישו בקשת תמיכה ופועלות בתחומי המועצה.

תיעוד אזורי במוזיאונים
תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרות תיעוד אזורי, ומתן 

שירותים למוסדות חינוך בתחום ההיסטוריה האזורית.
תנאי סף

1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. העמותה תתחייב למתן שירותים בתחום פעילותה לכל מוסדות 

החינוך והציבור של המועצה.
3. הצהרה של המנהלים של העמותה, כי אחוז המבקרים במרכז התיעוד 

מתושבי לב השרון, אינו נמוך מ-40% ממספר המבקרים במרכז.
אופן חלוקת התמיכה

התמיכה תחולק באופן שוויוני בין מספר הגופים שהגישו בקשה ונמצאו 
מתאימים לתנאי הסף ומכך זכאים לתמיכה.

מרכזי פעילות יום לקשישים
תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרת הפעלת מרכזים 

לפעילות קשישים במהלך שעות היום. 
תנאי סף

1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. 100% מהיקף פעילות העמותה מתבצעת בתחום מועצה אזורית 

לב השרון בלבד.
3. הצהרה של מנהל העמותה כי אחוז המשתתפים מתושבי מועצה 
אזורית לב השרון בעמותה אינו פחות מ-50% מכלל פעילות האגודה.

אופן חלוקת התמיכה
תמיכה תינתן לכל עמותה לפי מספר משתתפי הפעילות ממועצה אזורית 
לב השרון, הפועלים במסגרת העמותה מחולק בסך מספר הפעילים 
בתחומי מרכזי פעילות יום לקשישים השונים המאוגדים בכל העמותות 

שהגישו בקשת תמיכה ופועלות בתחומי המועצה.

תיעוד היסטורי של המורשת המכאנית החקלאית
תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרות תיעוד היסטורי של 

המורשת המכאנית חקלאית.
תנאי סף

1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. העמותה תתחייב למתן שירותים בתחום פעילותה לכל מוסדות 

החינוך והציבור של המועצה.
 3. הצהרה של המנהלים של העמותה, כי אחוז המבקרים מתושבי

לב השרון במרכז, אינו נמוך מ-40% ממספר המבקרים במרכז.
4. הגשת בקשה בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות 

המקומיות.
אופן חלוקת התמיכה

התמיכה תחולק באופן שוויוני בין מספר הגופים שהגישו בקשה ונמצאו 
מתאימים לתנאי הסף ומכך זכאים לתמיכה.

תבחינים לתמיכות 2017
שימו לב – הרישום לקייטנות הקיץ מסתיים ביום 10/6

במיוחד בשבילכם הנגשנו את הרישום לקייטנה בצורה דיגיטלית מהירה ומהפכנית. 
אין צורך להדפיס, לחתום ולסרוק, הכל מבצעים אונליין באמצעות מערכת 
 סיטיקונקט! לרשותכם טופס רישום לקייטנה דיגיטלי למילוי אונליין מהסמארטפון /

מחשב / טאבלט.

בסמארטפון - יש להתקין את האפליקציה של לב השרון -< לבצע הרשמה -< במסך 
הראשי לבחור בתיק תושב -<טפסים -< הרשמה לקייטנה.

במחשב / טאבלט - יש לגלוש לאתר המועצה -< להקליק על הבאנר הראשי הרשמה 
לקייטנות -< לבחור בדף הרשמה לקייטנה.

לאחר הרישום תקבלו עותק של המסמך איתו נרשמתם כאסמכתא. כל רישום 
מועבר אונליין ישירות למחלקת הרישום במועצה עם פרטיכם ופרטי ילדיכם.

לב השרון - נגישות ושירות במיוחד בשבילכם.

תושבים יקרים,
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אתם יוצרים - אנחנו מפרסמים!
קשישי לב השרון ממרכז היום "עמותת דורות" שלחו אלינו את יצירות האמנות שלהם, 

אותן יצרו במסגרת פעילות מרכז היום. 
אנו מזמינים אתכם - ילדים וקשישים, בני נוער והורים להמשיך ולשלוח לנו את יצירותיכם 

ואולי הציורים שלכם יזכו להתפרסם בעיתון הבא

יוצריםותיקי לב השרון

שמעון גורפינקל, צור משה

אביבה רחמים, תל מונדרבקה טויטו, ינוב

יצחק ניניו, תל מונד חנה סעד, גאולים | יגאל קדר, פרוטאה 
בכפר | אליס בן גוזי, תל מונד

שמעון גורפינקל, צור משה
אברהם יום-טוב, קדימה

שמעון גורפינקל, צור משה

יצחק ניניו, תל מונד

גילה סופר, ניצני עוז דוהרת להצלחה
הילי כהן )17( מנורדיה רוכבת מקצועית על סוסים כבר מגיל 7. היא מחזיקה 

בכמה מדליות וחולמת להגיע לליגה האמריקאית

כשהילי כהן הייתה בת חמש היא נשלחה כמו בנות רבות בגילאים אלה 
לחוג בלט. אבל בעוד שחברותיה לחוג התרגשו ללבוש חצאיות ריקוד ונעלי 
בלרינה, היא התרגשה מבובת סוס שקיבלה במתנה מאימה וחלמה לרכב 
על סוסים. תוך זמן קצר עזבה את הבלט ובגיל 7 כבר דהרה לראשונה על 
סוס. "לא התחברתי לבלט, זה לא עניין אותי וכשאמא שלי הביאה לי את 
בובת הסוס ממש התאהבתי. ידעתי שאני רוצה לעזוב את הבלט וללכת 
לאורווה. הגעתי לחווה בחניאל ומאז ועד היום אני רוכבת שם". היא מספרת. 

מהר מאוד הפך תחביב הרכיבה למקצוע. בגיל 8 החלה הילי להתמודד 
בתחרויות רכיבה במקצים שנקראים "אול אראונד" ובגיל 11 עברה למקצי 
"קאטינג", מקצה עם פרות שמטרתו היא הפרדת פרה בודדת מעדר פרות 
ולמנוע את חזרתה. במקצה זה הסוס צריך להיות אתלטי במיוחד ולעבור 
אימונים רבים. "מהר מאוד הרגשתי שאני רוצה להתקדם, להתנסות 
ולהתחרות ועד היום אני מתחרה בתחום זה. מהר מאוד זה הפך עבורי 

לדרך חיים, הסוסים הם החיים שלי והחווה היא הבית השני שלי". 

בשנים האחרונות קטפה הילי את המקומות הראשונים במסגרת תחרויות 
בליגה, וזכתה פעמיים במקום השני בארץ ברציפות, ופעם אחת במקום 
השלישי. "הליגה בארץ היא קטנה ואחת המטרות שלי היא להגיע להתחרות 
בליגה האמריקאית, שם התחום מפותח יותר. בשנים האחרונות התחום 

התפתח אמנם, אבל לא במידה משמעותית. הספורט הזה דורש ממון- 
קניית סוס, תחזוקת הסוס, וטרינרים, פרזול ועוד. אבל בעיניי זה שווה 
את זה. הרבה אנשים לא מודעים ליופי שבסוסים ובמה שזה נותן - רואים 

את ההשפעה של זה למשל ברכיבה טיפולית". 

כמו כל ספורטאי, גם הילי מקדישה את חייה לספורט הייחודי בכדי להצליח 
ומנסה לשלב בין לימודים, בגרויות ואימונים. "אני רוכבת כל יום, שעתיים 
של רכיבה לפחות ועוד שעתיים של טיפול בסוסים. הסוסים שלי, מילקי 
ואלמה, הם הכל בשבילי, אין דבר שאליו אני מחוברת יותר מאשר אליהם, 
ולפעמים זה בא על חשבון דברים אחרים כמו לימודים וחברים. המון 
פעמים אני מפסידה מפגשים עם חברים כי אני נורא רוצה להצליח ואני 
נשארת בחווה עוד ועוד. זה כמו בית שני שלי. קורה גם שאני מפספסת 

מבחנים ולימודים אבל זה שווה את זה". 

בימים אלה הילי, אשר בין היתר מחזיקה גם בתואר מדריכת רכיבה, 
מלמדת את אימה לרכב וממשיכה להתחרות בליגה הארצית. "אני 
מתגייסת בעוד שנה ורוצה להוציא ספורטאי מצטיין כדי שאוכל להמשיך 
להתחרות, כשהמטרה היא להתחרות בליגה האמריקאית. אין לי ספק 
שאמשיך לעסוק בתחום והחלום האמתי שלי הוא שיום יבוא ותהיה לי 

חוות סוסים משלי". 
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ב ב העניינים
העיתון המחודש של המועצה האזורית לב השרון

מאי 2017 

מועצה אזורית לב השרון,
מאחלת לכולכם

חג שבועות שמח!


