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מאחלת לתושביה חג פסח שמח! 
חג של תקווה, אהבה וחירות, 
חג מלא בשמחה ועטוף בבני 

משפחה וחברים בקהילה 
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ב ב העניינים ראיוןתוכן עניינים
חצי שנה לאחר הבחירות, נפגשנו עם עמיר ריטוב, ראש המועצה הנבחר לשמוע 

ממנו על מה שהיה ועל מה שיהיה במועצה ויישוביה
במבט לאחור על חמש השנים האחרונות 
עם  וכעת  מועצה,  כראש  כיהנת  בהן 
נוספת, מה תאמר  תחילתה של קדנציה 
יכול  אתה  וכיצד  השרון  לב  לתושבי 

לסכם את 5 השנים שחלפו?
של  שלישית  קדנציה  מתחיל  אני  אכן, 
עשייה גדולה ואני בא עם כוחות גדולים 
לכהונה זו. אני שמח על הזכות שניתנה 
לי לשרת את 23,000 תושבי לב השרון. 
את  להביא  הצלחנו  האחרונות  בשנים 
המועצות  לאחת  להיות  השרון  לב 
הטובות ביותר בארץ. תושבי לב השרון 
כאן.  לגור  ורוצים  ביתם  את  אוהבים 
ומפעילות  איכותי  מחינוך  נהנים  הם 
נוער ענפה וערכית. הקדנציה האחרונה 

הייתה מלאה בעשייה שהתמקדה בעיקר בתחום החינוך והנוער. 
אנו מובילים באחוזי זכאות לבגרות )94%( עם אחוזי נשירה אפסיים 
וקריית חינוך "דרור" נכלל ברשימת התיכונים המצטיינים בארץ. אנו 
מובילים גם בשיעור הנבחנים בבגרות 4 ו-5 יח' במתמטיקה, באחוז 
המתגייסים לצה"ל ובאחוז המתנדבים לשנת שירות. כל זה לא יכול 
לקרות ללא השקעה אינטנסיבית של המועצה בתחום החינוך על כל 
השקענו  האחרונות  השנים  בחמש  הפדגוגי,  לתחום  מעבר  היבטיו. 
כ-100 מיליון ₪ בפיתוח תשתיות, מהם כ-60% בתשתיות חינוך. כעת 
ומגבשים  שלנו,  החמש-שנתית  הפיתוח  תכנית  את  משלימים  אנו 
ומוסדות  היישובים  לצרכי  בהתאמה  הבאות  לשנים  חדשה  תכנית 

החינוך.
 הרחבנו ושדרגנו את מוסדות החינוך שלנו, הקמנו מעון יום וגני ילדים 
 m21 למידה  מרחבי  פתחנו  מבנים,  ושיפצנו  כיתות  הוספנו  חדשים, 
בנינו  שעשועים,  ומתקני  הצללות  נוער,  מועדוני  הקמנו  הספר,  בבתי 
ספורט  מגרשי  הפרדס,  לב  לבי"ס  בצמוד  ומפואר  גדול  ספורט  אולם 
וניקוז,  ביוב  מים,  תשתיות  ומדרכות,  בכבישים  השקענו  ביישובים, 
והנגשנו מבנים רבים. בחלק מיישובי המועצה חודשו כבישים, הותקנו 
ושבילי  תאורה  בטיחות,  ומעקות  הסעה  תחנות  מדרכות,  כיכרות, 
ומחלפים  כבישים  והרחבת  כיכרות  להוספת  פועלים  אנו  אופניים. 

שימנעו כניסת תנועה חוצה ליישובים ויקלו על עומסי התנועה.
הגבוה  התקציב  הוא   2019 ותקציב  הללו  בשנים  צמח  המועצה  תקציב 
וזאת מעבר לתקציבים הבלתי  220 מיליון ₪  כ-  ביותר שהיה ללב השרון, 
רגילים )תב"ר( המופנים לפיתוח. היה לנו גם גרעון בשנה החולפת, אולם 
יחד עם עובדי המועצה וחברי המליאה, הכנו תכנית התייעלות עצמית בכל 
התחומים, בנינו "עוגנים" בתוך התקציב על מנת שגרעון מעין זה לא יחזור 

בשנית. בסה"כ אנחנו מועצה יציבה, איתנה עם ניהול מאוד מתקדם.
השנים  בחמש  השרון  לב  את  רואה  אתה  ואיך  לקדם  בכוונתך  מה 

הקרובות?
שיזמתי  משמעותיים  כלכליים  מהלכים  מספר  אסיים  הזו,  בקדנציה 
לפני שנים ובימים אלה הם מבשילים לכדי תכניות לביצוע מידי ויכניסו 
כספים רבים למועצה. הבירוקרטיה הישראלית אינה פשוטה, ותהליכי 
התכנון והאישור לוקחים שנים, אך בעבודה מקצועית, נחושה וסבלנית 
יוזמות פיתוח משמעותיות, כגון פיתוח  נזכה לקטוף את הפירות של 
אזור התעסוקה תנובות, הקמת אזורי מסחר ותעסוקה משותפים עם 

נתניה וכפר יונה והסכם לשיתופי פעולה עם עירית נתניה.
שדרוג  להשלמת  נפנה  להיכנס  שצפויות  הגבוהות  ההכנסות  את 

התשתיות בכל היישובים. 
אנרגטית  להתייעלות  ומורכב  ארוך  מכרז  המועצה  סיימה  אלה,  בימים 
ירוקה  לדים  לתאורת  הרחובות  תאורת  כל  תוחלף  זו  במסגרת  ביישובים. 

וחסכונית. מהלך זה שיחל מיד לאחר החג, אמור להביא להפחתה של כ- 50% 
בצריכת החשמל במאור הרחובות, אחריות לאחזקה שוטפת של עשר שנים. 

אזורינו.  על  שמאיימות  תכניות  לעצור  הוא  מעבודתי  חשוב  חלק 
לנגוס  מנסות  וקלנסואה  קדימה-צורן  מונד,  תל  השכנות  הרשויות 
להרצליה,  חלופי  תעופה  שדה  כאן  לבנות  אפשרות  נבחנה  בשטחינו. 
גז  חשמל,  תשתיות  בשטחנו  להעביר  מנסים  המרכזי,  מיקומנו  ובגלל 
והאופי  הפתוחים  השטחים  שמירת  על  הרף  ללא  נאבק  אני  ואחרות. 
הכפרי שלנו, כמועצה ירוקה וחקלאית. נמשיך להיאבק נגד כל תכנית 
לבנייה רוויה ולצמצום גבולות המועצה. נעודד את החקלאות כאמצעי 
לשמירה על המרחבים, על איכות הסביבה וערכי הטבע והנוף, למרות 
היותנו אזור נדל"ן מבוקש. אנו מודעים לתרומת החקלאות ללב השרון  
מלבד  חשוב   כערך  עליה  השמירה  את  ורואים  ובעתיד  בהווה  בעבר, 

היותה מקור פרנסה. 
נמשיך להוביל בחינוך

לשיפור  תכנית  נפעיל  שבמסגרתה  לחינוך,  אסטרטגית  תכנית  נכין 
ציוני המיצ"ב באמצעות חברה חיצונית מובילה. 

הרחבות הישובים
נקדם הרחבות  ביישובים כפר יעבץ, עין שריד ויעף.

אנו מכינים תכנית אב כוללת  אני מחויב לדאוג לדור המייסדים שלנו. 
בטיפול  ארגוניים  ושינויים  תפיסתית  מהפכה  שתחולל  השלישי  לגיל 

באוכלוסייה זו, בראייה כוללת של צרכי הקשיש ומשפחתו.
משתתפים  ונער  נערה  כל  כמעט  וערכי,  נפלא  דור  צומח  השרון  בלב 
בתנועת נוער. אנו מובילים בשיעורי ההתנדבות לשנת שירות ולמכינות 
קדם צבאיות, וכשליש מבוגרינו בוחרים לתרום שנת התנדבות נוספת. 
המועצה מעסיקה בכל יישוב רכז נוער יישובי ורכז גיל תיכון, בנות שרות 

לאומי, ג"ע וגרעין דרור. נמשיך ונשקיע בנוער ובצעירים בגילאי 18- 40.
והפסולת  הגזם  פינוי  בשיטת  רפורמה  המועצה  ביצעה  לאחרונה 

הגושית. מדוע זה נעשה?
המועצה מפנה מזה שנים רבות כמויות בלתי נתפסות של גזם ופסולת 
גושית והתקציב לנושא זה בשנת 2018 עמד על 4.2 מיליון ₪. הגענו למצב 
עם  יחד  אצלנו.  שלהם  הגזם  את  משליכים  שכנות  מרשויות  שתושבים 
החלטנו  שהכנו,  העצמית  ההתייעלות  מתכנית  וכחלק  המועצה,  מליאת 
לנו  שמנו  המפונות.  הגזם  כמויות  את  ולהגביל  אמיצים  בצעדים  לנקוט 
למטרה לשנת 2019 לקצץ את ההוצאה בגזם ב 1.2 מיליון ₪. הכסף שיחסך 
יופנה לטובת חינוך, נוער ורווחה. אין סיבה להמשיך ולשלם סכומים כל כך 
גבוהים מכספי הציבור לחברות פינוי האשפה. תכנית ההתייעלות בנושא 
ובינתיים נראה כי בשיתוף פעולה צמוד של  החלה בתחילת חודש מרץ 
מבקש  אני  לעצמנו.  שהצבנו  ביעדים  לעמוד  מצליחים  אנחנו  הוועדים, 
הסביבה  לאיכות  נתרום  יחד  השינוי,  את  להטמיע  לנו  עזרו  מהתושבים, 

ויחד נצליח לשמור על יישובים נקיים.
שתרצה  חדשה  בשורה  ישנה  האם  התחדשות,  של  חג  הוא  הפסח  חג 

לשתף את התושבים? ומה אתה מאחל להם ולמועצה לחג?
לנו  יש  הציבור.  ושיתוף  לתושב  השירות  שיפור  של  במגמה  נמשיך 
בקבלת  בהם  ניוועץ  עבורם,  טוב  מה  מצוין  שיודעים  חזקים  תושבים 
החלטות הנוגעות לחיי היום יום שלהם, ניידע אותם בפעילות המועצה 
שנים  חמש  לפנינו  עומדות  שונים.  בתחומים  תושבים  מפגשי  ונקיים 
הציבור  נבחרי  לכל  מאחל  אני  המועצה.  תושבי  לטובת  פעילות  של 
בהצלחה  המקומיים  הוועדים  וחברי  המועצה  מליאת  חברי  החדשים: 
בשליחות הציבורית שלקחנו על עצמנו. הצלחתנו היא הצלחת תושבי 
השרון.  בלב  וההתחדשות  הפיתוח  המשך  היא  הצלחתנו  השרון,  לב 
ותכניות,  יוזמות  ולקדם  לפתח  להתחדש,  להמשיך  אאחל  למועצה 

להתאים עצמנו לצרכים המשתנים ולרוח הזמן והתקופה.
טובות  חוויות  הרבה  עם  שמח  חג  מאחל  אני  יקרים,  תושבים  ולכם 

ומהנות בחיק המשפחה, החברים והקהילה.
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משולחן המועצה

מתוך ההריסות התגלה החוסן בלב השרון
פגיעת הטיל בבית משפחת וולף במושב משמרת הפתיעה את התושבים, אך לא שברה את רוחם. הוועד 

המקומי, מחלקות המועצה וחברי הקהילה במשמרת ובלב השרון התגייסו למען המשפחה

25 במרץ בשעה 5:18 בבוקר, התעוררו תושבי לב השרון לקולות  ביום שני, 
אזעקה. דקה לאחר מכן נשמע פיצוץ שהדהד ביישובי המועצה. במהרה התברר 
כי טיל ששוגר מעזה התפוצץ בבית משפחת וולף במושב משמרת. למקום 
הגיעו במהירות כוחות הביטחון וההצלה, ראש המועצה, סגנו והנהלת המועצה 
התכנסו באופן מיידי עם ועד מקומי משמרת ונציגי פיקוד העורף לתדרוך 
והערכת מצב. למרבה המזל, על אף שהבית נהרס כליל, לא היו אבדות בנפש 
והפציעות היו קלות. ועדת מל"ח התכנסה יחד עם ועד המושב והוחלט על 
שגרת לימודים.  פסיכולוגים ועובדים סוציאליים נכנסו למוסדות החינוך כדי 

לתת מענה לילדים, לשוחח איתם ולאתר ילדים עם חרדות. 

מחלקות המועצה השונות התגייסו במהירות ובמסירות כדי להבטיח 
טיפול במשפחה, בתושבים וחזרה לשגרה. מועדון הנוער במשמרת 
נפתח עבור הילדים ובני הנוער שביקשו להיות ביחד. הם שיחקו שם 
משחקי קופסא, שוחחו בניהם ועם מדריכי הנוער והעבירו את השעות 
שאחרי האירוע בחברותא. גם למבוגרים ניתן מענה והתקיים שיח פתוח 
עם אנשי מקצוע ממחלקת הרווחה והשפ"ח של המועצה על השלכות 

האירוע על החיים. הקהילה התגייסה גם היא למען המשפחה ואספה 
כסף עבור קנייה של בגדים, מצעים, כלי אוכל וציוד בסיסי. תושבים 
התארגנו להכנת מזון עבור המשפחה וכל המשפחות שבתיהם ניזוקו 
קיבלו לסוף השבוע עוגה וברכה מהתושבים. בנוסף, ארגנו התושבים 
הסעות לבתי החולים לאלה שרוצים לבקר את בני המשפחה ופעילות 
הרצאות בנושא התמודדות במצבי לחץ התקיימו עבור הוותיקים.  בסוף 
השבוע שלאחר האירוע נפגשו התושבים בדשא הגדול במושב למפגש 

מחבק ומגבש מתוך האמונה שקל יותר יחד. 

מעבר לביקורם של פוליטיקאים במקום האירוע, וארגוני סיוע רבים, הגיעו 
לתמוך גם חברי ארגון "לינג זנג" מטאיוון. הארגון, המגיע לישראל חמש 

פעמים בשנה, ביקר במושב משמרת כדי להביע תמיכה ואהבה. 

זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכה ובראשם לכוחות הביטחון וההצלה, 
לשוטרי תחנת שדות, מג”ב לב השרון, כיתת הכוננות וצוות החילוץ של המועצה, 

לוועד המקומי משמרת, לקהילת משמרת ולעובדי המועצה. 

אושר תקציב המועצה על סך 
224.493.344 מיליון ₪

חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו פה אחד את מסגרת תקציב 
המועצה לשנת 2019 בסך כ-224.493.344 מיליון ₪ - התקציב הגדול ביותר בתולדות לב השרון.

התפקיד של וועדת הביקורת הוא לבקר את התנהלות הוועד המקומי 
בהתאם לחוק ולסמכויות שהואצלו לו ע"י המועצה.

מיד לאחר הבחירות, פרסמה המועצה קריאה לתושבים להתנדב 
בועדות הביקורת. נכון לחודש 3/2019 המועצה מינתה ועדות ביקורת 
ב-8 יישובים בלבד, להלן הפירוט. ביישובים שטרם מונתה בהם ועדת 

ביקורת, התושבים מוזמנים להגיש מעומדות לחברות בועדה.
שלמה פישר, מירי בוטניק, עמירם אבין,כפר – הס

שמעון יורקביץ, אנדרי ויינרב, שמעון גוטהלףנורדיה

תמיר חגג, דני חסן , שחר בעדשפורת

עופר דהן, דן כץ, ליאור וינקלרצור - משה

מירב הרוש, יאיר משה, ענבל יפת, אלדד נגר, אלונה נקאששער -אפרים

פתחי מתן, נחשון רמי, יעקב עמיאל, אביב מדרגאולים

מיטל דוד, ציונה יצחק , עדי הדרכפר - יעבץ

גיורא עירן, אור רונן,  ויקי גלאם, אילן בן-דודעין - שריד

קריאה להתנדבות 
בוועדות ביקורת של 

הוועדים המקומיים
בהתאם לחוק המועצות האזוריות, המועצה 

נדרשת למנות ועדות ביקורת לוועדים המקומיים. 
ע"פ החוק, ועדת הביקורת תבחר ע"י המועצה 

מבין תושבי היישוב אשר יציעו את מועמדותם.

אני מאחל לוועדות הביקורת שמונו הצלחה בתפקיד ושב וקורא 
לתושבים ביישובים בהם לא מונתה ועדת ביקורת להגיש את מועמדותם. 
eti@lev-hasharon.com המעוניינים יפנו בצרוף קורות חיים למייל

בברכה משה רו"ח משה שטיגליץ, מבקר המועצה

הוועדה המקומית 
לתכנון ובנייה לב השרון

תכנית כוללנית של המועצה

תכנית בניה )הידועה גם כתב"ע – תכנית בנין עיר(, היא הדרך שבה מביאים 
לאישור, בגופי התכנון השונים, יוזמות לבניה.

קיים מדרג של תכניות, תכניות נקודתיות למגרש, תכניות למתחם ספציפי 
)מגורים/תעשיה/בניני ציבור, דרכים וכד'(, תכניות לשכונה )המשלבות את 

השימושים האלה בשכונה חדשה או קיימת(.
תכנית מתאר כוללנית היא תכנית לעיר או רשות מקומית שלמה. התכנית 
היא המסמך העקרוני שבו בוחנים את צרכי אותו יישוב לשנים הבאות 
בתחומים שונים: בחינת התשתית הכלכלית ואפשרויות הפיתוח, בחינת 
נושאי תחבורה, הסביבה, התשתיות, מבני הציבור והחינוך, לאור צפי 

האוכלוסייה.
אילן בר, מהנדס המועצה: "לאחרונה החליט מינהל התכנון במשרד האוצר 
לקדם תכניות כוללניות גם במועצות האזוריות וכבר בשלב הראשון תיכלל 
לב השרון ברשימה זו. במגזר זה ייבחנו בנוסף לנושאים האחרים גם הזיקה 
לשטחים החקלאיים, השמירה על שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים 

העוברים בתחומי המועצה ונושאים ייחודיים אחרים.”
עמיר ריטוב, ראש המועצה ויו"ר הוועדה: "התכנית הכוללנית מהווה בסיס 
לתכנון מפורט )תב"עות( שייגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות 
התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית  לקבל את מלוא סמכויות התכנון, 
לקדם ולאשר תכניות מקומיות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את 

תכנית המתאר.”
התכנית הכוללנית של המועצה האזורית לב השרון יוצאת לדרך בימים אלה 
ובמסגרתה יערכו פגישות ודיונים עם הנהלת המועצה והמחלקות השונות 
שבה, עם היישובים השונים ונציגיהם, ובמקביל להתקדמות התכנון יערך 

גם שיתוף של הציבור בשאלות שיעמדו על הפרק.

התקציב הגדול בתולדות לב השרון, אושר לאחרונה פה אחד והדיון בו 
אושר התקציב, היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בוועדת הכספים 

ובהנהלת המועצה. 

חברי המליאה דנו בפירוט רב בסעיפי התקציב השונים, הציעו הצעות 
לייעול ושיפור במטרה להוביל מדיניות ולהבטיח את המשך העשייה 

הברוכה למען תושבי לב השרון.

ראש המועצה עמיר ריטוב: "התקציב נבנה מתוך מגמה לאפשר את 
התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל שאפשר מענה 

לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. למרות מגמת 
הקיצוץ וההתייעלות שאפיינה את התנהלות המועצה בהכינה את 
התקציב לשנת 2019, עדיין ישנו גידול בתקציב בהיקף של כשישה מיליון 
₪ משנת 2018, גידול זה הינו ביטוי לצמיחה בפעילות המועצה, בעיקר 
בתחום החינוך והנוער. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק את 
השירות האיכותי בכל התחומים לתושבי המועצה ואף יפעלו לשדרוגו".

התקציב אושר פה אחד ובתום הישיבה הודה ראש המועצה לחברי 
המליאה על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.

ב ב העניינים
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ב ב הענייניםביטחון

עוטפים במשלוחים את לוחמי העוטף
לקראת חג פורים, יצאו ניידות עם שוטרי ומתנדבי מרכז משולב לב השרון מג"ב 
מרכז ומדריכי הנוער מהמחלקה לנוער וחינוך משלים במועצה, לחלק כ- 400 
משלוחי מנות ללוחמים בעוטף עזה וללוחמי מג"ב עוטף ירושלים, אותם הכינו 

הנערים והתושבים של כל היישובים במועצה.

המשלוחים כללו מטעמים רבים אשר נעטפו בחום ואהבה, בצירוף מכתב 
מהשולח לכל חייל.

משלוחי המנות  חולקו ללוחמי מג"ב ירושלים בעוטף, ללוחמי שריון חטיבה 401 
בעוטף עזה ולפלחו"ד גדוד 50 נחל. החיילים שמחו מאוד והתרגשו.

יישר כח לכל העוסקים במלאכה ולתושבים היקרים של לב השרון על הנתינה הרבה.

שוטרים ליום אחד
שני ילדים עם צרכים מיוחדים שחלמו להיות שוטרים התארחו בלב השרון והגשימו את החלום

ניידת המשאלות המשטרתית המגשימה חלומות לילדים הגיעה בחודש שעבר 
ללב השרון וזכינו לקחת חלק בהגשמת חלום עבור שני ילדים עם צרכים 
מיוחדים. יהונתן ואליה, שני ילדים מבית הספר “שירת הלב” שבמועצה, 
חלמו להיות שוטרים והגשימו את החלום. הם לבשו מדים, הוסמכו כשוטרים 
וביקרו בתחנת משטרת שדות, שם למדו על עבודת המשטרה, בין היתר על 
אגף התנועה, מז”פ ואג”מ, הפעילו רחפן וקינחו בברכה ומתנות רבות ע”י 

סגן מפקד תחנת שדות.

לאחר מכן, יצאו הילדים לשטח וביצעו חסימה ובדיקת אדם חשוד ברכב, ביקרו 
במועצה, שם קיבלו את פניהם סגן ראש המועצה יצחק יצחק וקב”ט המועצה 

ירון בלנרו פלג. 

לאחר יום עבודה עמוס, הגיעו השוטרים הצעירים לאכול ארוחת צהריים חגיגית 
בחדר האוכל במג”ב מרכז ומיד לאחר מכן ביצעו ירי צבע וסיימו בסיור וסקירה 

במתחם הכלבייה בבסיס מג”ב מרכז.

פעמיים בחודש, כבר 30 שנה, מתייצב עמרי בן אליהו מבני דרור, נשוי 
ואב לשלוש בנות, פנסיונר של משרד החינוך, למשמרת ב"מתמיד" 
)מתנדבים במדים( של לב השרון. הוא בן 63 אבל ההתנדבות היא אצלו 
בדם. סבא שלו היה ממקימי הנותרים, שימש בין היתר כקצין קישור 
של וינגייט והקים את משטרת ישראל בהוראתו של דוד בן גוריון. אביו 
היה בפלמ"ח והשתתף בכמה מלחמות ישראל, שניהם שמרו על הארץ 

כל ימי חייהם.

כבר כשהיה בן 10 הצטרף לתורניות שמירה במושב כמספר שתיים לאביו 
ולכן ההתנדבות שלו היום, היא הדבר הטבעי ביותר עבורו. "בתור ילד הלכתי 
עם סבי ואבי לכנסים ואירועים הקשורים לביטחון וגדלתי בתחנות משטרה. 
ולכן אני לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד הגעתי למנוחה ולנחלה, אני 

חייב לעשות". הוא מספר.

30 שנה כאמור החל להתנדב במתמיד, מה שהפך במרוצת השנים  לפני 
להתנדבות גם בכיתת הכוננות של לב השרון. יחד עם חבריו לכיתת הכוננות 
הוא מגיע בהתאם לצורך, בדרך כלל בהקפצה לפעילות. המתנדבים חותמים 
על ציוד, נשק, מקבלים תדרוכים ויוצאים לעבודת ביטחון ברחבי המועצה, 

בנוסף לתרגולים ואימונים מסוגים שונים הקשורים לאופי הפעילות.

"לפעמים זה אחרי יום עבודה, לפעמים על חשבון העבודה, אבל אם 
אנחנו לא נשמור על עצמנו אף אחד לא ישמור על עלינו. כתושבים, 
מושבניקים, חקלאים אנחנו רגילים לשמור על עצמנו, וגם לפני שנים 
היינו שומרים בלילות עם נשק ורודפים אחרי גנבים, החידוש היה 
שהמשטרה נתנה לנו למנף את זה וזה נראה אחרת כשזה במסגרת 
המשטרה. כשתושב מתקשר למשטרה, אנחנו נהיה כנראה הראשונים 
שמגיעים עם הכי הרבה הבנה של מה קורה. אנחנו מכירים את השטח 
הכי טוב, נגיע דרך השדה או הפרדס ונגיע הכי מהר שאפשר, הרבה 

יותר מהמשטרה". מספר עמרי.

אמנם הצורך בביטחון היה קיים מאז ומעולם, אלא שלדברי עמרי ישנו שוני 
בבעיות מולן הם מתמודדים כיום. "כמו בכל מקום יש גלים של פשיעה. 
היום משולבות בעיות לאומניות, מה שפעם לא היה. היום יש חשש גבוה 
יותר שאירוע גניבה יהפוך לרצח והכתובת על הקיר. המתיחות הלאומנית 
התגברה בשנים האחרונות וזו התמודדות אחרת. יש שני סוגי פשיעה- 

פשיעה חקלאית שהיא בעייתית מאוד מאחר שהכל בחוץ - התוצר החקלאי, 
הציוד, כלי העבודה והתחבורה. והסוג השני - התפרצות לבתים. מאחר 
וקשה לגדר יישוב, לגנב יש אפשרות של כניסה ויציאה מהירה. השטח 
שלנו יחסית לאזורים אחרים בארץ הוא יחסית בשליטה אבל אין דבר כזה 

שליטה מוחלטת". הוא מסביר.

כיתת הכוננות לב השרון מונה כ- 30 מתנדבים ובניהם לוחמת אחת, יחידת 
עלית שתפקידה להיות מוכנה לאירוע פח"ע ולהגיב בזמן אמת, במהירות הכי 
גבוהה. כך למשל אם יש אירוע, כיתת הכוננות תהיה למעשה הכוח המשטרתי 
הראשון שיגיע למקום, תבצע חסימות ופעולות נוספות ותמנע מהאירוע 
להתגלגל. כל המתנדבים עוברים הכשרה, הם מגויסים למשטרה במסגרת 
ה"מתמיד", מתאמנים על בסיס חודשי ומסייעים לעבודת המשטרה בחיפוש 

חשודים, מעצרים, מארבים, איתור נעדרים ופעולות נוספות.

רק לאחרונה ארע מקרה שהביא להקפצת כיתת הכוננות, כאשר פגע טיל בבית 
במושב משמרת. כיתת הכוננות הוקפצה מיד והייתה הכוח שתחם את הבית 
שנפגע בעת עבודת החבלנים ופיקוד העורף. אלא שישנו מחסור אמתי בכוח 
אדם, שגם כך הולך ומתבגר. המחסור ניכר גם במתמיד וגם בכיתת הכוננות. 
"כוח האדם בכיתת הכוננות הולך ומזדקן, אנחנו חיה נכחדת. יש יותר עוזבים 
מנקלטים ואנחנו צריכים אנשים טובים וראויים שיבואו להצטרף. להערכתי 
הגיל הממוצע בכיתת הכוננות הוא באזור הארבעים וחמש. היום זה דור 
אחר, שגדל אחרת, חושב אחרת. אני מאמין שבמצב חירום אנשים עושים 
את הכי טוב שיש אבל הבעיה היא שהשגרה שוחקת והמאמץ הקיומי קשה 
יותר על הצעירים, שעות עבודה קשות והאילוצים מביאים את ההתנדבות 
לעדיפות נמוכה. אני מעדיף להיות מוכן ולא להיות מופתע ולכן אנחנו 
חייבים עוד כוח אדם". אומר עמרי ומוסיף: "הסכנה של הנפיצות עלתה. 
תרחישי האימה גבוהים יותר ואם אנחנו לא נהיה מוכנים בצורה אזורית 
אנחנו נהיה בבעיה קשה. בכדי לתת מענה בכל רגע נתון צריכים פי שניים 

או פי שלוש כוח עתודה".

כמו בכל אקט התנדבותי, גם בכיתת הכוננות יש סיפוק רב מעצם העשייה. 
תפיסה של גנבים ופורעי חוק אחרים על ידי התושבים עצמם שבהתנדבותם 
שומרים על הבית - במלוא מובן המילה. "זה שאני אשב בבית לא יעזור. כל 
עוד אני כשיר אני ארגיש לא שלם אם לא עשיתי את מה שצריך, בדיוק 

כמו סבי ואבי".

מתנדב מהלב
כבר כ-13 שנה שעמרי בן אליהו מבני דרור מתנדב בכיתת הכוננות של לב השרון. כעת הוא מתריע מפני 

הזדקנות המתנדבים והמחסור בכוח האדם בתקופה שיכולה להיות נפיצה יותר מבעבר
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במסגרת הפעילות המוסיקלית במרכזי המוסיקה, השתתפו כל 
התלמידים ממרכזי המוסיקה של לב השרון במפגשים לפי כל נגינה 

אשר התקיימו ברחבי המועצה.   

בסוף ינואר התקיים מפגש גיטריסטים במושב עין שריד. במפגש 
השתתפו תלמידי הגיטרה מכל מרכזי המוסיקה במועצה. התלמידים 
נהנו ממופע סגנונות הנגינה בגיטרה, השתתפו בסדנאות מגוונות: 
בלוז, סגנונות ליווי ועוד, אשר הונחו ע"י צוות המורים. לסיום ניגנו 

יחד כל הגיטריסטים. 

בחודש פברואר התקיים מפגש פסנתרנים בעין ורד שכלל את תלמידי 
הפסנתר מכל מרכזי המוסיקה. 

התלמידים השתתפו במספר סדנאות ובהמשך הערב התכנסו כולם 
במועדון החבר בעין ורד, יחד עם ההורים לקונצרט מוסבר של  פסנתרן 
צעיר ומצטיין, בוגר מרכז המוסיקה, איתן הרציג, שהפליא בנגינתו, 

הסביר על היצירות וענה לשאלות התלמידים. 

מפגש העשרה יתקיים במושב חרות לתלמידי התופים. 

ב ב העניינים חינוך

המאלפים הצעירים
השנה פועלת לראשונה בחט”ב קריית חינוך “דרור” תכנית כלביית 
“שילובים” - תכנית להעצמת תלמידים באמצעות אילוף כלבים. שילוב 
התכנית הינו יוזמה משותפת של מחלקת חינוך, מחלקת רווחה וקריית 
חינוך “דרור” במטרה להרחיב את סוגי המענים החינוכיים – רגשיים 
הניתנים לתלמידים ולתת מענה לתלמידים נוספים. בפעילות עם הכלבים, 
ניתן דגש הן על עבודה קבוצתית והן על היחיד בתוך הקבוצה, וניתנים 
מענים להעצמה במספר מישורים: רגשי, חברתי, תקשורתי, קוגניטיבי 
ומוטורי. העבודה עם הכלבים הינה חווייתית ומעשירה, דרכה נחשפים 

התלמידים אל עולם הכלבים ואף לומדים להיות מאלפים צעירים. 

התכנית מופעלת בשני סבבים, כאשר במחצית א’ השתתפו בה 
תלמידים משכבה ט’ ובמחצית ב’ משתתפים תלמידים משכבה ח’.  

כלביית שילובים הינה כלבייה השמה לה למטרה לסייע למגוון רחב 
של אוכלוסיות בשילוב עבודה עם כלבים. באמצעות לימוד יסודות 
האילוף ובעזרת מתודות עבודה נוספות, צוות מיומן ובעל ניסיון רב, 
מצליחים להגיע לרבדים רגשיים, להציף קשיים מחד ולתת כלים 

להתמודדות מאידך. 

הכלב משמש מראה דרכה לומד המטופל להסתכל על עצמו, וכן 
אמצעי עליו הוא משליך את אשר על ליבו. בחירת כלב ויצירת קשר 
אישי עמו, היא חוויה רגשית מעצימה. הכלב מהווה חלון לעולמו של 
המטופל, מעצם היותו מושא להשלכה. על מנת לאלף את הכלב, נדרש 

המטופל לגייס את כל כולו למען המטרה. כלב העונה לפקודותיו של 
המאלף, מהווה פידבק מידי להתנהגותו של המטופל ותורם לפיתוח 

אסרטיביות וביטחון עצמי.

תכנית ייחודית בחטיבת קריית חינוך דרור משלבת טיפול ואילוף בכלבים כדרך להעצמת תלמידים

כבר ארבע שנים שמתקיים בבתי הספר במועצה פרויקט ייחודי 
לחיבור בין ילדים והדור הותיק והכל דרך שירים ומוזיקה. דרך שירי 
נוסטלגיה לומדים התלמידים על החיים בתקופת קום המדינה, שומעים 

את סיפוריהם של הדור הוותיק ויוצרים קשר קרוב אחד עם השני. 

הפרויקט הקרוי “הקשר הבין שירי” החל לפני ארבע שנים בשיתוף 
פעולה של  לב השרון, משרד החינוך בהובלת המפקחת על המוזיקה 
במחוז מרכז, אורנה חריטן ו”פרוטיאה בכפר”, ומתקיים בכל בתי הספר 
במועצה מתוך מטרה ליצור דיאלוג בין הדור המבוגר לדור הצעיר דרך 

המוזיקה ומשתתפים בו תלמידים מכיתה ג’ ועד תיכון. 

“בכל שנה נבחר נושא, למשל שירים מבית אבא, שירים שמשלבים 
ערים בארץ, שירים מתורגמים ועוד. הילדים לומדים לשיר שני שירים 
שנקבעו בתחילת השנה בהתאם לנושא ולאחר מכן מתקיימת סדנא 
משותפת עם הדיירים של פורטיאה בכפר. פעם התלמידים מתארחים 
שם ופעם הדיירים מתארחים בבתי הספר”. מסבירה מיה צ’רמן 

המובילה את הפרויקט. 

בסוף כל שנה מתקיים כנס מרכזי שבו משתתפות כל מקהלות בתי 
הספר והדיירים המשתתפים בפרויקט. אבל השירים הם רק הדרך. 
הפרויקט מצליח לקרב בין הדורות וחושף את שני הצדדים לסיפורים 
מרגשים ומעניק לכל דור הצצה לחיים של הדור האחר. דרך שירי 
הנוסטלגיה לומדים התלמידים על החיים בתקופת קום המדינה, 
משוחחים על ערכים מתוך השיר, שומעים על הילדות והנעורים של 

הסבים והסבתות ויוצרים קשרים חבריים. 

“מעניין לראות שבכל שנה הפרויקט הופך למשמעותי יותר, השיח בין 
הצדדים הופך לעמוק יותר, הילדים נחשפים לשירים של פעם שלא 
היו נחשפים אליהם בדרך אחרת ונוצרים חיים חדשים לזמר העברי. 
מרגש לראות איך הדיירים מקבלים רוח חיים צעירה במפגשים, הם 
חושפים בפני הילדים סיפורים על העבר ונהנים להיות שותפים 
לחוויות של הילדים”. מספרת צ’רמן ומוסיפה: “היה דייר שסיפר 
לתלמידים על כך שהיה טייס בחיל האוויר ובסוף המפגש ניגשה אליו 
ילדה שסיפרה שאבא שלה היה גם טייס שנהרג באותה מלחמה בה 
הוא עצמו השתתף. זה היה מאוד מרגש לראות שדרך השירים הצליחו 

שני דורות רחוקים כל כך בגיל למצוא מכנה משותף”. 

אורי מוסטקי, מורה למוסיקה הלוקח חלק בפרויקט אמר: “המפגש זימן 
לשתי הקבוצות הזדמנות להעמקת הקשר  הבין דורי באמצעות עיסוק 
ושיח סביב שיר שטומן בחובו ערכים של אהבת הארץ, שורשיות וחלוציות”.

שרים מלב אל לב
פרויקט מיוחד בבתי הספר במועצה מחבר בין הדור הצעיר לדור הוותיק דרך שירים. “מרגש לראות כיצד 

נוצר קשר בין דורות רחוקים כל כך באמצעות שירים”

מוסיקה בלב השרון
בית הספר "בכר רוסו" בתנופה של צמיחה והתחדשות. בית הספר התחדש 
בסביבות למידה רבות ואנו גאים במענים הרבים לכלל התלמידים, 
ובניהם חדר מחשבים נוסף, חדר מתמטיקה, חדר תחושות והכלה 
בחטיבה הצעירה, מבואות מטופחות ומזמינות, סדנאות באומנות ועוד.

במסגרת שיעורי התקשוב הרבים אשר בבית הספר, ובניהם רובוטיקה, 
מדעי המחשב ומדפסת תלת מימד, התלמידים בכל השכבות נהנים 
מחדשנות טכנולוגית. ב"בכר רוסו" מתקיים פרויקט ייחודי וחדשני 
המשלב הדפסת ממצאים ארכיאולוגיים בתלת מימד. תכנית תלת 
המימד של תחום המחשבים של "קרן קרב" משתפת פעולה עם תכנית 
הארכיאולוגיה של "קרן קרב", כאשר תלמידי כיתות ה' שלמדו בשנה 
שעברה את תכנית הארכיאולוגיה, ואף יצאו לחפירות, מדפיסים השנה 
במסגרת שיעורי התלת מימד את הממצאים הארכיאולוגיים שהם 
פגשו בשנה שעברה. הממצאים ימוקמו בדגם של תל ארכיאולוגי 
שבנתה מדריכת הארכיאולוגיה ויוצגו בתערוכה. תלמידי כיתות ה' 
נמצאים בשלב הכנת הממצאים. הם סורקים בסורק תלת מימד, 

מודדים, מכניסים נתונים ומדפיסים. 

השנה תלמידי כיתות ד'-ו' ענו על שאלון בנושא אקלים חינוכי מיטבי 
של משרד החינוך, והממצאים מעודדים. ישנה עליה מובהקת בכל 

המדדים, לדוגמא: בתחושת המוגנות, בתחושת השייכות, באווירה 
הלימודית, בתחושת המסוגלות ועוד. דבר המוכיח כי אנחנו בכיוון 

הנכון ויש פירות לעמלנו.

במסגרת "קהילה לומדת" גם השנה אנחנו ממשיכים במסורת של 
סדרת הרצאות להורים ולצוות בשיתוף המועצה, ונהנים ללמוד 

ממיטב המרצים בתחום החינוך.

התחדשנו השנה באתר פייסבוק בו מוצגת העשייה הבית ספרית 
הענפה שלנו.

אנו גאים בשיתופי הפעולה עם עמותת "ידיד לחינוך" ומתנדבים רבים 
מגיעים מדי שבוע להעניק מזמנם לתלמידנו בתחומי לימוד רבים.

ובשנה הבאה, נרחיב את תכניות התקשוב הבית ספריות בזכות 
משאבים ממשרד החינוך ומהמועצה. בנוסף, אנו שמחים לקחת חלק 
ביוזמה פדגוגית של לימוד משותף של בית הספר "בכר רוסו" ובית 
ספר במשולש במסגרת בתי ספר המתחברים ללמידה משותפת 
בשרון והמשולש. תוכנית המקדמת שותפויות חינוכיות בין בתי ספר 

מזרמי חינוך שונים.

מתחדשים ב"בכר רוסו"
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"הסיכוי להיות בסיכון"
התקיים "שולחן עגול" רב משתתפים בנושא תרבות הפנאי של בני הנוער 
בישראל בכלל ובלב השרון בפרט. במהלכו נמסר כי תופעת השימוש בחומרים 
פסיכו אקטיביים )סמים, אלכוהול( בקרב בני נוער נמצאת לאחרונה במגמת 
עליה במקביל לירידה בגיל השימוש בחומרים. הפיתויים והסיכונים נפוצים 
יותר בעידן המודרני והדבר נפוץ בקרב אוכלוסיות שונות וגילאים שונים, כאשר 

גיל ההתבגרות הוא הגיל הפגיע ביותר.
לאור נתונים אלו הוחלט כי יש לצאת לפעולות מניעה והסברה, אכיפה וטיפול, הן 
במסגרת החינוך הפורמלי והן בקהילה. במהלך החודשים האחרונים צוות קריית 
חינוך "דרור", מחלקת נוער וחינוך משלים ונציגי מח' רווחה וקהילה, מגיעים 
למעגלי שיח ביישובים במטרה לחשוף בפני ההורים את היקף התופעה, להכיר 
את החוק, הסלנג שבני הנוער משתמשים בו ובעיקר לחזק את התפקיד ההורי. 
לירון גלם, רכזת מצי"לה: "בפגישות אלו אנו מדגישים את החשיבות לשיח 
ותקשורת עם בני הנוער, מעודדים לערוץ תקשורת ישיר איתנו, גורמי המקצוע 
בביה"ס וברשות, מתוך ההבנה שיש לטפל בתופעה הזו יחד. כמו כן, אנו מעודדים 
להצטרף לסיירות הורים, לפתוח מעגלי תמיכה בסלון הבית )הורות בסלון(, 

סדנאות הורים ופניות פרטניות לייעוץ ותמיכה."

השתלמות לסייעות 
הצהרונים 

במסגרת ההכשרות של צוותי הצהרונים, עוברות הסייעות השתלמויות מידי חודש.
את ההשתלמות החודש, הנחתה חגית יהודה, מנהלת מדור צהרונים ומעונות 

יום, בעזרת צוות המחלקה לנוער וחינוך משלים.
הפעם, מעבר לעיסוק בשוטף, בביטחון ובבטיחות הילדים החשובים לנו מכל 
ומעבר להכנות לקייטנת פסח, בחרנו לעסוק בהעצמה אישית ובגיבוש הצוות.
העברנו ערב של כיף באמצעות מגוון פעילויות, כאשר המסכות ואווירת חג 

הפורים היוו השראה למפגש.
התחברנו למשפטי העצמה והשראה – ציטוטים של מפורסמים, יצרנו מסכות 

ועסקנו בסוגיית המסכה ככלי שימושי לנו בחיי היום יום. 
חגית יהודה- שרפי: "הצטלמנו , שיחקנו, דנו בסוגיות משמעותיות ובעיקר מילאנו 

מצברים להמשך העבודה עם ילדי הגנים במסגרת הצהרונים."

"תעבירי את זה הלאה" – 
נערות תורמות ונתרמות

תכנית ייחודית של מנהיגות והעצמה לנערות, התקיימה מתחילת השנה בביה"ס 
"דרור", ביוזמת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה. התכנית שמה לה למטרה, 
לעודד מעורבות קהילתית וחברתית של הנערות ועשייה משמעותית למען 
הקהילה בה הן חיות, והתמקדה בנושאים הקשורים במגדר, אלימות כלפי נשים 
ומניעת מצבי סיכון. בתכנית השתתפו 17 נערות מכיתות י', בקרית החינוך "דרור".

במפגשים קיבלו המשתתפות כלים להתמודדות עם לחצים חברתיים, היחסים 
עם בני המין השני, החפצת נשים, דימוי עצמי ודימוי גוף, זיהוי מצבי סיכון 

ומצבי עמימות ועוד.
חלקה האחרון של התכנית התמקד ב"להעביר את זה הלאה". הנערות בחרו 
תחום דרכו ביקשו להעביר באופן יצירתי מסרים משמעותיים לבני הנוער ובכך 
להעלות מודעות, לאפשר מרחב לביטוי חופשי, לחזק תחושת ערך ולהעצים 
יכולות התמודדות. הנערות התמקדו בנושאים הבאים: הטרדות מיניות והחוק 
למניעת הטרדות מיניות, נשים וספורט, סטנדרט היופי ושפה של בנים אל מול 
שפה של בנות. כל קבוצה בחרה כיצד להציג את הנושא, בדגש על המסרים 

המרכזיים, הסטריאוטיפים הנלווים והמורכבויות המצויות בליבת הנושאים.
הנערות אשר השתתפו בקבוצה דיברו על קבוצה מעצימה, מקדמת מבחינת 
רכישת ידע וכלים שיעזרו להם להמשך החיים ובעיקר העריכו את האפשרות 
שניתנה להן לחקור את הנושא, לבטא את עמדותיהן ולהשפיע על בני נוער אחרים.
את הסדנא הנחו רחל לוי הרץ, מרצה, מנחה קבוצות ומאמנת אישית ואיריס 

הלפר, עו"ס קלינית, עובדת עם בני נוער בביה"ס "דרור". 

 

הורות בסלון
תכנית הורות בסלון היא המשך ישיר למעגלי השיח "הסיכוי לסיכון", הרצאות 

ומפגשים אינטימיים  וממוקדים בנושאים מגוונים לבחירתכם. 
רוצים לארח בסלון שלכם? מעולה!

אנחנו מחפשים סלון שמתאים לאירוח של 20-15 אנשים. 
נושאי ההרצאות יהיו לבחירתכם במגוון נושאים – הורות בעידן הדיגיטלי, 
סמכות הורית, ומנהיגות הורית, תקשורת ויחסים במשפחה, התנהגויות סיכון 

בגיל ההתבגרות, מין ומניות ועוד.
liron@lev-hasharon.com לפרטים נוספים – מדור מניעה והסברה

השאירו פרטים ואנחנו נדאג לחזור אליכם.

גשר בין הדורות
בתכנית הקשר הרב דורי, תלמידי ו' נפגשים עם 

סביהם, מתעדים את סיפוריהם האישיים ומעלים 
למאגר מקוון של בית התפוצות

זו השנה השלישית שמתקיימת תכנית הקשר הרב דורי, תכנית שכולה אהבה, 
קבלה ונתינה. הנושא השנתי מתמקד ב"שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".

סבתות, סבים ונכדים משמונה משפחות בשכבה ו' משתתפים בתכנית ונפגשות 
מדי שבוע לתיעוד סיפורי המורשת האישיים שלהם, שיעלו בהמשך גם למאגר 

הסיפורים של התכנית במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.
אחדות היא אהבה וקבלת השונה, וביחד נאיר סיפורי אהבה מרגשים: אהבה 
זוגית, אהבת המשפחה, אהבת ארץ ישראל ועוד. במסגרת התכנית, אותה 
מובילות לילך פרץ וגילה יחיא, יצאו השנה המשתתפים לסיור מרתק ומרגש 
במנהרות הכותל ובהמשך יבקרו בבית התפוצות. "זה כיף מפני שלא כל יום 
יש לנו הזדמנות לשמוע את הסיפור האישי של סבתא או סבא וגם לא תמיד 

אנחנו רוצים לשמוע אותו". מספר אחד התלמידים.
 

"למלא את הדלי" 
פרויקט העצמה בגנים 
"למלא את הדלי" היא שיטה הנשענת על גישת הפסיכולוגיה החיובית, המעודדת 
את הילדים לערכים של אמפתיה, ראיית האחר, התחשבות בזולת, נתינה, כבוד, 
אכפתיות וחמלה. הדלי משול ללב האדם ומתמקד בדרכים להגברת הרגשות 

החיוביים. הפרויקט מתקיים בגן תאנה ורימון. 
ילדי גן תאנה הקשיבו לסיפור מאת טום ראת ודונלד קליפטון וערכו דיון בגן - 

כיצד הם יוכלו למלא את הדלי של עצמם ושל האחר?
הילדים העלו רעיונות שאותם כתבו על גבי לוח, ומדי יום הם ממלאים את הדלי 
של חבריהם: מקשיבים להם, מזמינים למשחק משותף, מציעים עזרה, אומרים 
לחברים מילים נעימות ומחמאות, מחייכים, מוותרים לחבר, מדברים בנימוס 

ובנועם, סבלנים כלפי החברים, ומשתפים בחפצים ומשחקים.
הילדים בגן תאנה למדו שברגע שהם ממלאים את הדליים של הסובבים אותם - 
באורח פלא, גם הדלי שלהם מתמלא, וכן למדו כי העשייה למען האחר תורמת גם 

לנותן וגם למקבל.

בני מצווה 
 שנת מצוה היא נקודת זמן ייחודית משמעותית במעגל חייהם של נערים ונערות 
בישראל. זוהי נקודת זמן המציינת את תחילת תקופת ההתבגרות, שבה יעצבו 
הנערה והנער את זהותם הפרטית, החברתית והלאומית, ובה יהפכו להיות חלק 

מהמארג הגדול של החברה הישראלית והעם היהודי. 
"שחק " היא תכנית לאומית וממלכתית, ייחודית בתחום ההכנה לשנת המצווה 

ולקבוצות בחברה הישראלית על שם רא"ל אמנון ליפקין-שחק ז"ל . 
כ- 3 קבוצות בני מצווה נפתחו במחצית זו של השנה במושבים השונים. הקבוצות 
מודרכות על ידי מדריכים מוסמכים מהקרן למורשת הכותל ו"שחק". כל קבוצה 
10 מפגשי תוכן הכוללים, מסע אל תוך זהותם האישית, המשפחתית  תחווה 
והחברתית יחד עם מפגשי התנדבות מפגשי הורים וילדים וטיול מסכם בירושלים.  

מושבים שמעוניינים להצטרף לפרויקט מוזמנים לפנות למדור
 michal@lev-hasharon.com

בניית מבנה הקבע לבית 
הספר "שירת הלב"

בית הספר לחינוך מיוחד "שירת הלב" לתלמידים בעלי לקות תקשורת הוקם על 
ידי המועצה לפני כשנתיים וחצי כחלק מיישום החזון החינוכי ומתוך תחושת 
שליחות ואחריות לשילובם הלימודי והחברתי של תלמידים עם צרכים מיוחדים 

במערכת החינוך המועצתית.
בבית הספר לומדים 48 תלמידים מהמועצה ומרשויות נוספות באזור השרון 

והוא פועל במבנה זמני בכפר יעבץ, סמוך לבית ספר שכטרמן.
לאחרונה אושרו במשרד החינוך התכניות והתקציבים להקמת מבנה הקבע של 
בית הספר והמועצה נערכת לבנייתו. מבנה הקבע יבנה צפונית לקריית חינוך 
"דרור" ויכלול כיתות לימוד, חדרי טיפול, מטבח תפעולי, חצר לימודית פעילה ועוד.

כשהיה בן 7, קיבל במתנה יונתן תורן עמוס מצור משה מצלמה מהוריו. 
מה שהחל כמתנה פשוטה הפך לתחביב יוצא דופן ומרהיב ביופיו.  

"התחלתי לצלם צילומי טבע, אש, נופים ואת חיות המחמד שלי. התמונה 
הראשונה שצילמתי הייתה הכלב שלי. פשוט צילמתי, התחלתי לשחק 
עם הכפתורים, ללמוד לבד מה כל כפתור עושה ולצלם וכך לימדתי את 
עצמי. אני לא חושב לפני שאני מצלם, אני רואה משהו שמושך אותי 
ומצלם אותו. אני גם אף פעם לא מסדר את התמונות, כי אם מסדרים 

את התמונות אחרי שמצלמים, זה הופך את התמונה ללא אמתית.
כיום את רוב צילומיו הוא מצלם באמצעות הטלפון הנייד שלו והתוצאה 
מרהיבה ביופייה. "זו המצלמה הכי טובה עם איכות מתקדמת. אני אוהב 
את היופי בתמונות, אני אוהב להסתכל לאחר מכן ולראות מה יצא. 

התמונות הכי יפות אלו התמונות שלא תכננתי לצלם". 
את הצילומים החליט יונתן למכור ואת חלק מהרווח הוא תורם לארגון 

להגנה לבעלי חיים.  
"החלטתי למכור את הצילומים שלי ו-10 שקלים מכל מכירה לתרום ל- 
SOS- הרצליה – ארגון להגנה על בעלי חיים. דרך הארגון הזה אימצתי 
את הכלב שלי "צ'יקה" באוגוסט האחרון ויש לנו מערכת יחסים מיוחדת 

מאוד. ועם הכסף שאחסוך אקנה לי 
מצלמה חדשה".

"הייתי רוצה להפוך את הצילום מתחביב 
למקצוע ולעסוק בזה בעתיד. אני בטוח 
שאפתח גם תערוכה משלי". מוסיף 
יונתן. ומבקש למסור מסר: "אני מקווה 
שאחרי הכתבה שלי כל אחד ירצה לאמץ 
כלב או לתרום לארגון שהזכרתי קודם, 

כי זה ממש חשוב".

הצלם הצעיר
יונתן תורן עמוס, תלמיד כיתה ה' מצור משה מצלם כבר מגיל 7, עת הוריו קנו לו את מצלמתו הראשונה. 

כעת החל יונתן למכור את צילומיו המרהיבים וחולם להפוך את התחביב למקצוע
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ההתרגשות הייתה גדולה בבית הכנסת הקטן במושב ינוב. חגיגת בר מצווה 
ועלייה לתורה של נכד וסבו, זה לצד זה. בהפרש של 74 שנים חגגו יהונתן ויצמן 

וסבו יעקב צירינג בר מצווה.  

 8 1932 והתגורר שם עם משפחתו. כשהיה בן  יעקב נולד ברומניה בשנת 
הגיעה מלחמת העולם השנייה לרומניה והוא ומשפחתו נלקחו למחנות הריכוז 
בטרנסטניסטירה. כשהגיע לגיל מצווה, לא יכול היה לעלות לתורה ולחגוג 
בר מצווה והחוויה המיוחדת נלקחה ממנו. "בשנת 1940 הגרמנים נכנסו וכבשו 
את רומניה. הייתי בן 8 כשאני ומשפחתי נלקחנו למחנות הריכוז. כשהייתי בן 13 

כל המשפחה שלי הייתה מפוזרת, כל אחד מאיתנו היה במקום אחר וכשהגעתי 
לגיל המצוות לא יכלו לחגוג לי בשל המצב הקשה. לאחר שהמלחמה הסתיימה 
כשהייתי בן 15, יצאתי מרומניה עם עליית הנוער ותכננו לעלות לארץ ישראל. 
נסענו ברכבת עד בולגריה, שם עלינו על אנייה לארץ ישראל, אך כשהתקרבנו 
לחופי הארץ הבריטים לא אפשרו לנו להיכנס ונשלחנו למחנות בקפריסין 

וסבלנו שם מאוד", מספר יעקב. 

העלייה לארץ והאיחוד עם משפחתו של יעקב היו רגע מכונן בחייו וניתן לראות 
את ההתרגשות על פניו כשהוא מספר על האיחוד המשפחתי המרגש. "בתאריך 

העלייה לתורה של הסב 
ניצול השואה ונכדו

יעקב צירינג נלקח בהיותו ילד למחנה ריכוז ולא זכה לחגוג בר מצווה.
74 שנים לאחר מכן עלה לתורה יחד עם נכדו במושב ינוב. 

"זו סגירת מעגל בשבילי" סיפר הסב

25/03/1948 הגענו לחוף בתל אביב, ממש כחודשיים לפני הקמת המדינה. 
הוריי החליטו לעשות עלייה בשנת 1951 ויחד עברנו להתגורר ברחובות כולנו". 

יעקב הקים משפחה בארץ ובנה כאן את חייו. השנה הגיע נכדו יהונתן לגיל 
מצווה ואז עלה במשפחה רעיון מרגש - לחגוג ליהונתן בר מצווה יחד עם סבו 

שמעולם לא זכה לעלות לתורה. 

"כשהציעו לי את הרעיון שסבא שלי יעלה איתי לתורה ישר הסכמתי והתרגשתי. 
אני יודע כמה זה חשוב לסבא שלי וחבל לי שהוא לא זכה לעבור את הטקס 
הזה בגיל 13 כמו שצריך, אבל אני שמח שהייתה לי את ההזדמנות לחלוק איתו 
רגע משמעותי בחיים שלי. אני בטוח שאני תמיד אזכור את הרגע המרגש הזה". 

מספר יהונתן. 

וכך, באיחור של 74 שנים חגג יעקב בר מצווה יחד עם נכדו האהוב. ב-11 במרץ, 
התכנסה המשפחה בבית הכנסת הקטן בינוב לחגיגה כפולה, מרגשת ומיוחדת. 
"זו סגירת מעגל עבורי בגיל 87. זה היה יום מלא התרגשות ושמחה, לעלות עם 
הנכד שלי לתורה ולחגוג איתו את בר המצווה שלא היה לי מעולם זו הייתה 

חוויה ייחודית", סיפר יעקב. 

כשהציעו לי את הרעיון שסבא שלי יעלה 
איתי לתורה ישר הסכמתי והתרגשתי. אני 

יודע כמה זה חשוב לסבא שלי וחבל לי 
שהוא לא זכה לעבור את הטקס הזה בגיל 
13 כמו שצריך, אבל אני שמח שהייתה לי 

את ההזדמנות לחלוק איתו רגע משמעותי 
בחיים שלי. אני בטוח שאני תמיד אזכור את 

הרגע המרגש הזה 

"
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רווחה

בלב השרון מטיילות שתי קבוצות של גמלאים “מטיבי לכת” ו”תיירים”. 
המטרה של קבוצת ה”תיירים” היא שכל מי שרוצה לטייל, גם אם הוא מתקשה 

בהליכה, יוכל ליהנות מנופיה המרהיבים של ארץ ישראל.

"אנשים עם מקל הליכה, הליכון וכיסא גלגלים זוכים לטייל בארצנו. כאשר אנו 
מסתכלים מבעד החלון ורואים את הנופים והתפתחות של ארצנו ושומעים 
הסברים של  המדריך זה מעשיר לנו את הידע  והרצון לטיולים נוספים ומזכיר 
לנו את טיולי הילדות בבית הספר. בזמן ארוחת הצהריים אנחנו משוחחים על 
הטיולים. אנו רוצים לראות עוד מקומות שלא ביקרנו בהם ומאושרים לספר 
לנכדינו איפה בקרנו ובעקבות כך הם מבקשים לטייל באותם מקומות. וכך אנחנו 
משפעים על אהבת הארץ של המשפחה הרחבה ומקרבים אלינו את נכדינו. 
הם רואים את התמונות שאנו שולחים להם, לומדים להכיר את הצומח והחי 

בארצנו וזה מעשיר את הידע שלנו ושלהם". מספרת כרמלה משער אפרים. 

“אנו זוכים להכיר את הארץ, העשרנו, השכלנו, חווינו וטיילנו. היינו במקומות שלא 
הייתי מאמינה שבאופן פרטי הייתי מגיעים אליהם. אנו נהנים ומודים לצוות 
העשייה”. מוסיפה בשם הקשישים מזל גרפי, רכזת גיל הזהב.  הקבוצה השנייה 
המטיילת היא קבוצת מטיבי הלכת. מזה כ- 15 שנה נהנית קבוצת הגמלאים 

מטיולים המשלבים הליכה, נוף ומפגשים עם תרבויות ואנשים.

את השנה פתחה הקבוצה בטיול מקסים לבאר שבע העתיקה ובאר שבע 
המתחדשת. היעד הבא היה טבריה וכפר נהר הירדן. בטיול נוסף הצפינו לגליל 

המערבי ועקבו אחרי הכפרים בהיערכותם לחג המולד.
טיול אחר ייחודי ומרגש היה להיכל הזיכרון והגבורה בירושלים, למוזיאון המוסיקה 
והספרייה הלאומית, חגיגת פריחה וארכיאולוגיה ברמת הנדיב וביקור במפעל 

“בית אל” של הקהילה הגרמנית המיוחדת בזיכרון יעקב.
בפרדיס נערך נפגשו עם אישה יוצאת דופן ומעוררת השראה בשם איבטסין 

מחמיד ויצאנו ממנה נפעמים.

סיור נוסף מרגש ביותר היה ליד ושם, סיור בו גם התהלכו בשביל הזיכרון  
ובהיכרות עם הקונספט של מוזיאון ייחודי זה.

בעתיד הקרוב תטייל הקבוצה בקו התפר עד הגלבוע, במחוזות ילדותו של 
הסופר מאיר שלו ותקנח בפנינים ברמות מנשה.

הטיולים מודרכים על ידי מיטב מדריכי הטיולים. 

המעוניינים להצטרף לטיולים של קבוצת התיירים מוזמנים ליצור קשר עם 
הדסה רוסו, רכזת תרבות הפנאי לגמלאים 09-7960246 /050-8882730

המעוניינים להצטרף לטיולי מטיבי הלכת מוזמנים ליצור קשר עם רותי מגן 
052-3393799 או עם יפה פורמן 052-4413791

גמלאי לב 
השרון מטיילים

ככל שיותר מתנדבים מגיעים למועדון, כך מצב הרוח עולה והפעילות המוצלחת 
מהדהדת ומשמחת את הגמלאים.

לאחרונה, בשיתוף  צוות בית גיל עוז -אילת גלאם והדסה רוסו, הגיע כל גרעין 
כפיר הארצי – מתנדבות ומתנדבים בשנת שירות של תנועת הנוער “כנפיים של 

קרמבו” ליום התנדבות בבית גיל עוז. 

הפעילות שהוכנה על ידי השינשינים כללה משחקי חברה, ריקודים וארוחה 
משותפת והמפגש היה מרגש ומשמח ומילא את לבבות הגמלאים באושר רב.

במסגרת פרויקט " והדרת", מיזם משותף לבית הספר " לב הפרדס" , לבית גיל 
עוז ולמושבים נוג"ה, שער אפרים וניצני עוז, מציינים ביחד חגים ואירועים 

ומהדקים את הקשר הבין דורי.

ילדי שכבת ו’ אירחו את הגמלאים למפגש בנושא ט”ו בשבט. המפגש כלל טקס, 
שירה משותפת ונטיעות בחצר ביה”ס.

בפורים, גמלאי בית גיל עוז אירחו את ילדי שכבת ו’ לפעילות. הפעילות כללה 
שירים, ריקודים, משחקים והחלפת משלוחי מנות.

במהלך החג הגיעו תלמידי כיתה י’ 8 מקרית חינוך "דרור" לפעילות במועדון 
שכללה משחק קהות והעשרת הידע הטכנולוגי של הגמלאים, הפעלה בנושא 

חוויות משותפות לפורים, כיבוד ועוד.

בנוסף לכל אלה, המתנדבים הקבועים מגיעים מדי שבוע לבית גיל עוז ומנעימים 
את זמנם של הגמלאים.

נשמח לקלוט מתנדבים נוספים בכל עת.

מוזמנים לפנות למרב מגן, רכזת ההתנדבות במועצה 058-5551449

מתנדבים במועדון 
המופת לניצולי 

שואה - בית גיל עוז

ועדות קהילה 
צוות פיתוח משאבי קהילה ממחלקת רווחה פתח את שנת 2019 ביחד עם ועדות קהילה ביישובים במפגש 

שהתקיים במועדון היפה והמזמין של עין ורד. 

אל הצוותים שלקחו חלק במפגשים של השנה שעברה, הצטרפו השנה צוותים חדשים וזה בהחלט משמח 
מאד ומרחיב את הלב.

עסקנו בפעילות הוועדות ודנו במענים אותם הן מספקות, שיתפנו בהצלחות ובאתגרים.

מפגש אזורי שכזה מעניק למשתתפים רעיונות רבים. 

ועדות הקהילה ביישובים השונים עוסקות במגוון נושאים ופרויקטים על פי הצרכים וההגדרות המתאימות 
לכל יישוב ויישוב, כמו למשל: ביקורי הבית, איתור אנשים שזקוקים למענה מהוועדה, ביקורי חולים,  קהילה 
למען קהילה, מתנדבים בעלי מקצוע, תמיכה בעת משבר-מוות ושכול ,"מועדון ארוחת בוקר", חלוקה לצוותי 

עשיה סביב תחומים בנושא רווחה וקהילה ועוד. 

במפגשים הבאים נעסוק באתגרים שעלו, ננסה לתת כלים להתמודד עימם ונמשיך ללמוד אחד מהשני 
בפורום מקצועי ומעשיר זה.

“נפגשים 
ברשת”

בחודש פברואר נפתחה לראשונה קבוצה דיגיטלית 
לצעירי לב השרון בגילאי 18-26, אשר מטרתה לתת 
הזדמנות לצעירים לשיתוף בדילמות, חלומות, 

חוויות, קשיים, אתגרים ושאיפות.

הקבוצה הדיגיטלית הינה שיתוף פעולה בין מיזם 
"chairs 7", משרד הרווחה ומטה ישראל דיגיטלית, 

במשרד לשוויון חברתי.

על הקמת הובלת והנחיית הקבוצה אחראית 
ליהיא מידן, עובדת סוציאלית בתחום הצעירים 
במועצה מטעם תכנית “יתד” - תכנית לאומית 
לקידום צעירים וצעירות במצבי חיים מורכבים, 

של משרד הרווחה.

מיזם ”chairs 7” - הוקם לפני שנתיים על ידי עירד 
אייכלר, יזם חברתי ומייסד עמותת “שכולו טוב”, 
לתעסוקה נתמכת ולשיקום חברתי למתמודדי נפש 
ולבעלי מוגבלויות. המיזם התחיל מתוך ההבנה 
שאנחנו לא מצליחים להגיע לכל מי שזקוק לעזרה 
ובאמצעות האינטרנט יש אפשרות להגיע גם 
לאנשים שמתקשים מסיבות אלו ואחרות לקחת 

חלק בקבוצות פיזיות.

עלות  ללא  פועלת  ברשת”  “נפגשים  קבוצת 
וכוללת שישה מפגשים רצופים בני שעה כל אחד, 
המתקיימים פעם בשבוע. במפגשים משתתפים 
מאפשרת  הקבוצה  ומנחה.  צעירים  שישה 
אנונימיות למי שחפץ בכך. השיח בקבוצה פתוח, 
דינמי ותלוי במשתתפים. כל התקשורת בקבוצה 
נעשית באמצעות טקסט בלבד ללא תמונות, 

וידאו או אודיו.

מהמפגשים הווירטואליים שהתקיימו ניתן לראות 
כי הפלטפורמה הדיגיטלית מהווה מוקד משיכה 
לצעירים אשר מתנהלים ברשתות החברתיות. 
הזמינות והנגישות מקלות על חסמים הן אישיים 

והן גאוגרפיים.

בתהליך הקבוצתי עלו תכנים מחיי היומיום של 
הצעירים ובכללם ההתמודדויות שמעסיקות אותם 
בשלב זה של הבגרות הצעירה. נראה כי השיח 
הקבוצתי, עם צעירים נוספים שחווים התמודדויות 

דומות, תורם עד מאד למשתתפי הקבוצה.

במפגש חגיגי שהתקיים לרגל יום האישה הבינלאומי, נפגשו חברות פורום נשים בצור משה. הפורום נחשף 
לפעילות הענפה ביישוב שהוצגה על ידי גיה רותם וחנה דילר. האירוח היה כיד המלך ונשות הפורום הכירו 

את העשייה המגוונת והחוסן הקהילתי כפי שהוצגו על ידי הצוות מצור משה.

וצעירות  צעירים  נוצ”ץ-נוער  שרות  מנהלת  היא  ציפי  מגאולים.  גליק  נחשון  ציפי  חלק  לקחה  במפגש 
במשרד העבודה והרווחה ונשות הפורום העריכו והוקירו אותה על פועלה ועל זכייתה באות מופת בתחומי 

פעילותה.

הדסה רוסו, רכזת תרבות הפנאי לגמלאים וחברה בצוות המוביל של פורום נשים, הודיעה לפורום כי היא 
ביקשה לסיים תפקידיה כיועצת ראש המועצה למעמד האישה וממונה למניעת הטרדות מיניות בארגון. 

הדסה מעבירה תפקידים אלו למרב מגן, רכזת ההתנדבות ומנהלת מרכז צעירים.

בהמשך המפגש התקיימה פעילות מגבשת ומעצימה באמצעות קלפים וציטוטים מעוררי השראה. 

בקרוב בפורום נשים:

•  יריד ביגוד יד שניה  שכל הכנסותיו הן קודש למשפחות נזקקות מלב השרון 	
•  “במזל דגים” של בישול ארוחות חג לקראת הפסח וחלוקתם לבודדים ולמשפחות שידן אינן משגת. 	
•  מלכת לב השרון  23-24/5/2019 טיול ג’יפים לנשים בניווט ונהיגה עצמאיים	

מפגש פורום נשים 
לרגל יום האישה
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ב ב העניינים הבית ש י
פרויקט מיוחד

הבית שלי
18 יישובים במועצה, לכל אחד מהם הייחודיות, האופי והעשייה הפנימית 

שלו. הפעם בפרויקט הבית שלי נכיר את חלק מחברי המליאה החדשים, 
המייצגים את היישובים ותושביהם במועצה

יודפת כרמלי גת
נורדיה

חשוב שיידעו עליי 
דור שלישי בנורדיה

מדוע רצית להיות חברת מליאה?
רציתי לשפר את הקשר בין המועצה למושב, להיות מעורבת 
בתהליכים המשפיעים על חיי התושבים, לשפר אותם ולקדם אותם. 

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך? 
את נושאי החינוך ואיכות הסביבה.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו את גרה? 
הרב-גוניות של האוכלוסייה והשטחים הירוקים שלצערי הולכים 

ומתמעטים

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחברת מליאה?
השנה לראשונה הוקמה וועדת תרבות כחלק מוועדות המועצה. 
כחברת מליאה הייתי רוצה שהחל משנה הבאה יהיה תקציב 

תרבות במועצה. 

קובי רייך 
בני דרור 

חשוב שיידעו עליי
שאני חקלאי שחשובים לו תחום החקלאות, החינוך, הרווחה והנוער. 

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר?
חיי הקהילה, השיתופיות והשתלבותם של תושבי ההרחבה עם 

התושבים הוותיקים.   

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
להמשיך לתרום בכל התחומים, במליאת המועצה נקבעת מדיניות 

המועצה והשפעתה על התושבים.

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך? 
חינוך, רווחה, חקלאות ונוער.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר? 
האופי הכפרי, איכות החיים, השקט, הירוק מסביב וגם החינוך והנוער.

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
לקדם בניה של אזורי תעשייה, מקור הכנסה למועצה לביצוע 

פעילויות לטובת התושבים וגם להביא לפחות מיסים.

לביא זמיר
יעף

חשוב שיידעו עליי 
נשוי לדלית ואבא לנעם, עדי, אורי ועמר. אני עוסק בחינוך ועובד 

כמנכ”ל חוגי סיירות של קק”ל.
נולדתי וגדלתי במושב חרות. בשנת 2004 עברנו ליעף וכאן למעשה 

הקמנו את משפחתנו.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר?
קהילת יעף היא קהילה קטנה ומגוונת, חיי הקהילה ביעף משמרים 
את המנהגים הקהילתיים הכפריים של מושבי גוש תל מונד ומשלבים 
בתוכם חדשנות ועניין. לכידות קהילתית, אחווה וגאוות יחידה הם 

מאפיינים יפים וחשובים ברוח של יעף.

מדוע רצית להיות חבר מליאה?
סיימתי שתי קדנציות כראש הוועד המקומי ביעף, לאחר תקופה 
נפלאה של עשייה והתפתחות יישובית ואישית אני סבור שהגיע 
הזמן לאפשר לכוחות נוספים להשפיע ולקדם את יעף. כל תחלופה 
מביאה איתה חדשנות, לבלוב והתפתחות. לשמחתי נבחר ועד חזק 

ומוכשר ביעף והתוצאות כבר ניכרות בשטח. 

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך?
הנושא הראשון הוא איכות הסביבה, המתח בין התיישבות כפרית 
לבין קיום חקלאות וכל זאת בתוך מרחבי השרון מציב בפנינו 
אתגר חשוב של שימור ואיזון בין המגזרים השונים. בנוסף, נושאי 
הנוער בלב השרון קרובים לליבי, הבועה החברתית בה אנחנו חיים 
מטרידה אותי ומעסיקה אותי, אני מאוד רוצה לחבר את בני הנוער 
שלנו לתנופה של עשייה חברתית והשפעה על תחומים אלו בכל 

רחבי מדינת ישראל.
בנוסף, אני רואה בהרחבת יעף כאחת מהמשימות החשובות ביותר 

שיש לעסוק בהם בקדנציה הנוכחית ויפה שעה אחת קודם!

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
כאן גדלתי צמחתי והתפתחתי, אני מחובר בכל נימי נפשי לאדמה 
ולנופי השרון, אני מתרגש למראה של פריחת הדרים, ריצת חוגלות 
מבוהלות בפרדסים, ריח של אדמה חרושה וילדים משחקים על 

מדשאות היישובים, הם מראות משמחים ומיוחדים בפשטותם.

רבים לא יודעים עליי ש....
אם הייתי נולד בדור הקודם אין לי ספק שהייתי גדל להיות חקלאי, 

לצערי עבורי המציאות שונה.

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
את הערבות ההדדית בין תושבי המועצה, את החיבור הקהילתי 
בין יישובים ואת הפיכת מוא”ז לב השרון למועצה מובילה בתחומי 

חינוך נוער וסביבה.

אורי בכרך

ינוב

חשוב שיידעו עליי 
אני מתגורר ביישוב כ-12 שנים, נשוי לטלי ואבא לרון )15(, רז )10( 
ושחר )6( וגם למאקי, מוקה, לוסי )הכלבות שלנו( ותולי וצלילה 

)החתולים שלנו(. עובד כרופא וטרינר עצמאי.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר? 
ינוב מיוחד בזכות ישראל ויגאל מהמכולת, הפריקסה של אדריאן 
בשלישי בתחנת האוטובוס, עופרה הדוורית, שמעון מנהל המוזיאון, 

נילי מזכירת הוועד ועוד הרבה אנשים מיוחדים.

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
כתושב וכפעיל במושב ובמערכת החינוך במועצה, נתקלתי בתהליכים 
והחלטות שנראו לי כבלתי אפשריות בניהול נכון. הצורך ליצירת 
ניהול נכון יותר, תוך שינוי מגמה ביחסי מועצה-וועד-תושב, הביא 

אותי לשולחן המליאה.

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך? 
לפעול להפיכת המועצה לשקופה יותר ולמשתפת יותר תוך עירוב 

הוועדים כשותפים לניהול המועצה.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
המרחבים הפתוחים והירוקים המשלבים בניה כפרית וטבע.

רבים לא יודעים עליי ש... 
אני אוהב ים מושבע ככלל וגלישת גלים בפרט.

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
בהתאם לוועדות אליהן שובצתי: הקמת “מתחם ביטחון - חירום 
והצלה” בלב השרון, הקמת “מתחם הנצחה” משותף לנופלים מלב 
השרון ושילובו עם מרכז לאהבת הארץ החי והצומח בה והקמת “סניף 
מועצה“ להנגשה של שירותי המועצה לתושבי מרכז וצפון המועצה.

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. את האינטרס של 
היישובים השונים מייצגים במועצה חברי המליאה, אשר לוקחים חלק 

אינטגרלי בעשייתה ובהחלטותיה. 
18 חברי המליאה, כמספר היישובים, אמונים על ייצוג הציבור במועצה, 
לוקחים חלק בקביעת המדיניות ובקידום נושאים שונים לטובת הציבור. הם 

אלה אשר מביאים את קולות התושבים למליאה ומייצגים אותם נאמנה.
אני מזמין אתכם להכיר מקרוב את חלק מחברי המליאה שנבחרו לייצג 

אתכם. את שאר חברי המליאה נציג בפניכם בגיליון הבא.

מאחל לכולנו שיתוף פעולה פורה למען תושבי המועצה
עמיר ריטוב,
ראש המועצה ויו"ר המליאה
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רונן חיון
ניצני עוז

חשוב שיידעו עליי
שאני איש עשייה שלא מתפשר על איכות, לא מאמין בכיבוי שריפות 
אלא בתהליכי עבודה מבוקרים, תחת הצבת יעדים ברורים, לוחות 

זמנים וחתירה מתמדת להגעה ליעד ולהישגים משמעותיים.
יו”ר ובעלים של חברת RBS-telecom, מתגורר במושב כ-20 שנה. 

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר?  
בניצני עוז יש מעין קסם וכל אחד שמגיע נשבה בו. מושב עם מרחבים 
ציבוריים ירוקים שלא נגמרים, שטחים חקלאיים שכיף לטייל בהם 
והכי חשוב זה התושבים, שביחד, ותיקים, חדשים, דור המייסדים, 
צעירים ומבוגרים, מקפידים על שמירת הצביון המושבי יוצרים 

עשייה קהילתית ושומרים  על קהילה מגובשת, חמה ומלוכדת.

מדוע רצית להיות חבר מליאה?
לאחר 11 שנים כחבר ועד וכיו”ר הועד, חיידק ההתנדבות והנתינה 
לא נעלם, מה שכן אני מאמין שיש דור חדש, מוכשר עם המון רצון 

לפעילות ציבורית  וזה הזמן שלו לתת ולתרום מזמנו ומרצו.
צברתי ידע וניסיון  בעבודה הציבורית ואני מאמין שכפי שתרמתי 
וקידמתי נושאים לצרכי המושב שלי, אוכל לעשות זאת בראייה 
רחבה של 18 מושבים, להיות שותף בסוגיות מהותיות העוסקות 
במדיניות המועצה תוך הקפדה על יישום החלטות בצורה נאותה.

איציק סלובודיאנסקי
צור משה

נציג צור משה במליאת המועצה, מתגורר בצור משה משנת 2010.

חשוב שידעו עליי
אני פעיל ציבורית מספר שנים, רואה בכך שליחות, אתגר ותרומה 
לקהילה. גם כאשר ההתנהלות שלי נראית אולי מעט אגרסיבית, 

היא תמיד עניינית.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר? 
למרות שהמושב מונה כ- 4,000 תושבים, אנו עדיין מצליחים 
לשמור גם על הייחודיות של חיי הכפר, וכן המעורבות החברתית 

והקהילתית של תושבים רבים שאכפת להם.

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
אני אוהב את הפעילות והמעורבות הציבורית והפוליטית, מאמין 

ביכולת שלי לתרום לשיפור חיי הקהילה במועצה ובמושב. 

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך? 
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה, שיפור בשירות לתושב 

ובשיקוף מלא של פעילות המועצה מול התושבים.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
האווירה הכפרית, הסביבה בה גדלים הילדים שלי, והחברים. 

רבים לא יודעים עליי ש... 
מלבד העבודה והפעילות הציבורית במעט הזמן הפנוי שלי אני 

מנגן בגיטרה בס. 

נחמיה חסיד
חרות 

יו”ר ועדת הכספים, בן 76, נולדתי וגר עד היום במושב חרות. 

חשוב שיידעו עליי 
עוסק ככלכלן ומגדל זיתים ומשלב בין עבודה מקצועית, עבודה 
חקלאית והתנדבות בקהילה. נשוי לשרהל’ה, גם היא בת המושב, שנים 
רבות הייתה גננת ומחנכת טבע לרבים מילדי כל המושבים במועצה. 

בעבר שימשתי כיו”ר הוועד המקומי בשתי קדנציות.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר?
מושב חרות מתאפיין בשמירה על צביונו החקלאי הכפרי, בחיי קהילה 
תוססים ובמערכת יחסים טובה בין תושביו החדשים והצעירים 

לבין בדורות הוותיקים.

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
בחרתי להיות חבר המליאה כדי להרחיב את מעגל הפעילות 

וההשפעה שלי גם מעבר למושב שבו אני חי.

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך?
חשוב לי לקדם את יעילות התפקוד של המועצה גם בתחום הכלכלי 
והכספי וגם בתחום היצירה של סביבה תומכת בציבור, סביבה של 

איכות חיים, שביעות רצון וגאווה מקומית.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
אני אוהב את המגורים במקום שהוא גם נוף ילדותי, עדיין רב הירוק 
על הבנוי, עדיין ריחות הפרדסים והצמחייה שולטים בו. חלק גדול 
מתושביו מוכרים לי ואני אוהב אותם ואני מרגיש חלק בלתי נפרד 

מן הסביבה.

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
לקראת חג הפסח אני רוצה לאחל לחברי המליאה והמועצה תקופה של 
לבלוב והתחדשות, שיתוף פעולה והרמוניה בפעולותינו למען התושבים.

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך?
במהלך חברותי בוועד המקומי למדתי גם על מרקם החיים בשעות 
אחר הצהריים של נוער לב השרון וגם על ההורים  שכל יום הופכים 

לנהגים ומסיעים את הילדים ברחבי המועצה.
מועצת לב השרון מתפרסת על תוואי שטח גדול וההתניידות בין 
מושב למושב הינה לא פשוטה. החלום שלי )ויש עוד הרבה( הוא 
לבנות מערך הסעות /שאטלים בשעות אחר הצהריים והערב, מן 
אוטובוס צבעוני עם לוגו יפה שיסתובב בין המושבים ויסיע ילדים 
ובני נוער לחוגים שונים, למפגשים עם חברים במושבים אחרים ולכל 
עיסוק בתחום המועצה וכמובן לכלל הציבור לרבות אוכלוסיית גיל 

הזהב שמתקשה להתנייד.
אני מאמין שצעד כזה ימנף את המועצה שלנו קדימה מעבר לערך 
המוסף של להוציא את בני הנוער מהמסכים ולהפגיש אותם בזמינות 

יום יומית עם חברים ופעילויות שונות.
בנוסף חשוב לי מאוד שלמועצה יהיה חזון יעדים ומטרות ברורות 
לשנים הבאות, ארגון שמצב לעצמו מטרות ובונה חזון מגיע להישגיים 

ומתנהל בצורה מקצועית.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
אני גאה לגדל את ילדיי באווירה כפרית עם מרחבים וחופש להתפתח 

ולהרחיב את האופקים. 
מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מעניקים לילדיי קרקע 

בריאה לחיים מאושרים. 

רבים לא יודעים עליי ש... 
אני בוגר הכפר הירוק ,לאחר שרות צבאי ארוך בדרגת רב סרן חובב 

מכוניות ספורט ורכיבה על סוסים.
מאמין“ ההצלחה לא באה אליך - אתה הולך אליה“  ההצלחה טמונה 

בכוח ההתמדה, הנחישות, בתמימות ובאמונה. 

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
מאחל לכל תושבי לב השרון חג אביב שמח, חג של פריחה והתחדשות .

מאחל לכל העוסקים במלאכה המשך של עשייה פורה למען תושבי 
לב השרון.

והכי חשוב בריאות ואושר.



21 20

ב ב העניינים הבית ש י
פרויקט מיוחד

רן להב
עין ורד 

חשוב שידעו עליי
אני נשוי ואב גאה לשלושה בוגרים שגדלו והתחנכו בעין-ורד. מהנדס 
מכונות בהכשרתי ובוגר המכללה לביטחון לאומי. במשך 32 שנים 
עבדתי בתעשייה הצבאית, מהן כ-25 שנים בתפקידי ניהול בכירים.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר? 
עין ורד הוא בית נפלא ומיום הגיעי ליישוב לפני כ- 26 שנים, פעלתי 
בדרכים שונות למען הקהילה בכוונה ליצור את האווירה ואיכות 
החיים שיטעו בילדינו את הרצון להישאר ולגור כאן, ולתרום גם 

הם בעתיד לקהילה ולכלל.
בעין ורד כ- 30 ועדות שונות הפועלות בתחומי עשייה שונים וביחד 
פעילים בהן כ- 150 מתנדבים. אני מאמין בחשיבות הנתינה לכלל, 
מבלי לצפות לקבל דבר בתמורה ולתפיסתי עין ורד מהווה דוגמא 

להתנהלות כזו.

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
החינוך והנוער קרובים לליבי ובהם ממוקדת פעילותי. פעלתי שנים 
רבות בוועד ההורים המוסדי בקריית חינוך "דרור" וזו הקדנציה 
השלישית בה נבחרתי לנציג עין ורד במליאת המועצה ויש בי את 
הרצון והתשוקה להמשיך ולפעול למען הקהילה שלנו. אני מאמין 

בכך שאנשי ציבור צריכים להוות דוגמא והם אינם מורמים מעם.

בני דגמי
משמרת 

חשוב שידעו עליי
מתגורר במשמרת משנת 2002. חבר בהנהלת המועצה, ועדת איכות 

סביבה ונוער.

מה מייחד בעיניך את היישוב בו אתה גר? 
בחרנו לחיות במושב משמרת הקסום, שחובק בפרדסים ושדות 
ושומר באדיקות על צביונו הכפרי. במשמרת תמצאו רקמה אנושית 

נפלאה ומגוונת שהופכת את המקום לגן עדן.

מדוע רצית להיות חבר מליאה? 
החלטתי להצטרף למליאת המועצה, כהמשך טבעי לעשייתי במושב 
בשלל תפקידים. הרצון לתרום ולסייע מניסיוני במקום בו מתקבלות 

ההחלטות על איכות חיינו וחיי ילדינו הם שדחפו אותי לתפקיד.
עשייתי במליאה לעולם תהיה עניינית, ממוקדת ורחוקה מפוליטיקה 

מקומית וזאת תוך יושרה ושקיפות מלאה. 

מה חשוב לך לקדם מתוקף תפקידך? 
ברצוני לחזק את השקיפות והקשר בין המועצה לתושב, להגביר 
את המודעות והמענה לאיכות הסביבה, חיזוק תהליכי עבודה 

וניהול מתקדם.

מה אהוב עליך במיוחד בחיים במועצת לב השרון וביישוב בו אתה גר?
חוזקה של המועצה במיקום החינוך והנוער בראש סדר העדיפויות שלה 
והביטוי ניכר  בתקציבים, בקשב ובמענה לצרכים ולמשתנים בשטח.

אהבתי למושב באה לביטוי ביכולת שלנו לצאת מפתח ביתנו וברגע 
אחד למצוא עצמנו בין פרדסים ושדות. 

רבים לא יודעים עליי ש... 
במסגרת זמני הפנוי אני מבשל ומרצה בהתנדבות במכינות וביחידות 

צה”ל בנושא האסלאם. 

פסח הוא חג של התחדשות- מה היית רוצה לחדש כחבר מליאה?  
עלינו כמליאה בתקופה זו לנסות לצאת מתוך הקופסא ולחשוב 
מחוץ לתבניות המוכרות, באופן יצירתי וחדשני. מהנהלת המועצה 

מצופה לעודד תהליכי חשיבה ושינוי. 

הרבעון ש נוב ב העניינים
מעדשת המצלמה

חניכי  שכבת  ט' בהכנה לשנת ההדרכה הבאה חידון פורת

בריכת חורף יום קיימות בבית הספר פרדס

מפגש מנהיגות צעירה בבית הספר "בכר רוסו"נוער בני דרור מחלק משלוחי מנות לותיקי היישוב

חגיגות פוריםחגיגות פורים

פאנל מפלגות ביום דמוקרטיה בקריית חינוך דרור פריחה בגבעת הכלניות בתנובות

עדן ועודד מנשה במופע 

סיום קורס חובשים איחוד הצלה
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לפני כחמש שנים הגיע אריק פישר לטיול בלב השרון. הוא הבחין בחממות 
נטושות ואדמות ריקות וכחקלאי בעל ותק של 37 שנים, הוא לא יכול היה 
להישאר אדיש למראה העצוב. הוא ניגש לחקלאי במושב חרות ושאל 
אותו מדוע החממה שלו נטושה וזה הסביר לו כי לא משתלם לו לגדל אז 
הוא הרים ידיים. בתגובה אריק ביקש לשכור את החממה ממנו, עזב את 
קיבוץ גדות בו נולד והעתיק את חייו לחרות כדי לנסות ולהפריח את מה 

שהפך לשממה. 

“אני זוכר שהחקלאי לא הבין מה אני רוצה לעשות. הוא אמר לי בהצלחה 
בסקפטיות ואני החלטתי לעשות מעשה. כאב לי לראות את החממות 
נטושות והבנתי שכדי להרוויח כסף בחקלאות היום צריך למזער את 
ההוצאות ולמקסם את ההכנסות ואז עלה לי רעיון חדש לשיטת גידול”. 

מספר אריק. 

השיטה שפיתח אריק מבוססת על גידול ללא תלות בקרקע חקלאית. כך ניתן 
לגדל על כביש, בטון או כל שטח אחר. הוא המציא מתקן שבו הוא מגדל לגובה 
על מצע ייחודי והחליט שהגידול המשתלם ביותר יהיה תות. “מכיוון שאני 
מגדל לגובה אז המצע עליו גדל התות חייב להיות קל. אחרי כמה ניסיונות 
של ערבובים של מצעים הגעתי למשהו ופשוט שתלתי בלי לדעת מה יקרה. 

אחרי כמה שנים של התנסות, השנה זה הצליח”. 

בניגוד לחקלאי שמגדל תות על הקרקע ושותל כ- 8800 שתילים לדונם, אריק 
שותל 37 אלף שתילים לדונם - פי 4 יבול וההכנסה - בהתאם. בנוסף מצליח 

אריק לחסוך במים, כוח אדם וריסוס והצליח להוריד ממאה אחוז הוצאות 
לשלושים אחוז בלבד. “יש עוד חקלאים המגדלים במצע מנותק לגובה אבל 
אני היחיד שמצליח להביא את היכולת לגדל פי 4. השיטה גם מוסיפה מתיקות 
לפרי כי השתמשתי בשני זנים מאוד מתוקים - "הדר" ו"אורלי". אני יכול 
לשלוט על המזון שאני מכניס לשורשים בגלל שזה מצע מנותק וכך לשלוט 
על הטעם וכל הזמן אני עושה ניסיונות שמשפרים את הטעם, כך שהתות 

יוצא מתוק יותר". דבר נוסף שילבתי תיירות עם חקלאות - קטיף עצמי. 

אריק מוכר כיום את הרעיון שלו לחקלאים ויזמים ומראה למגדלים אחרים כי 
אפשר להחיות קרקעות ולהפוך אותן למשתלמות כלכלית ועל הדרך לתרום 
גם לסביבה על ידי חסכון במים, חומרי ריסוס וכוח אדם. בנוסף, הוא פתח 

תיירות חקלאית ופותח שעריו לקטיף עצמי.

"אבא שלי אמר לי שאני חייב למצוא עבודה שהמוח גבוה יותר מהטוסיק 
ואכן עשיתי זאת". צוחק אריק ומקווה שחקלאים נוספים ילכו בדרכו ולא 

יוותרו על הגידולים שלהם. 

קטיף עצמי בחממה של אריק מתקיים בכל ימות השבוע לתושבים מקומיים 
ובסופי שבוע מחמישי עד שבת, בין השעות 9:30-14:30  פתוח גם לקהל הרחב. 

כניסה: 20 ₪ למבוגר ו- 10 ₪ לילד עד גיל 10 ומתחת לגיל שנתיים- חינם. 
יש לתאם הגעה מראש. טלפון: 0542844152

חקלאות

תות שדה בלב השרון 
חגיגה אמיתית לגרון

אריק פישר ממושב חרות פיתח שיטה ייחודית לגדל תותים ללא תלות בקרקע חקלאית ובכך להגדיל את 
נפח הגידולים, לחסוך במים, בכוח אדם ובתשתיות. “כאב לי לראות אדמות נטושות. רציתי להחיות אותם 

ולפתח סטרטאפ שיגרום לחקלאים אחרים לא לוותר”

ב ב העניינים ב ב הענייניםקהי ה

     

הגמלאים שבו 
לספסל הלימודים

גמלאי לב השרון חזרו לספסל הלימודים ונהנו מקורסי העשרה הניתנים לכיתות י’,
יוזמה של צוות החטיבה העליונה בקריית חינוך "דרור" החזירה את גמלאי לב 
השרון ללימודים. במסגרת היוזמה, הוזמנו הגמלאים לחזור לספסל הלימודים 
וליהנות ממגוון קורסי העשרה הניתנים במסגרת לימודי השכלה כללית לכיתות 

י’ בקריית חינוך "דרור".
היוזמה של ביה”ס התקבלה בחיבוק גדול במועצה האזורית ובשיתוף פעולה 

של מחלקות החינוך ושירותי הרווחה וקהילה.
הגמלאים לא נדרשים לעבור מבדקי קבלה וגם לא להגיש עבודות ומבחנים, אלא 
פשוט לבוא, ללמוד, להרחיב את הדעת עם מיטב המורים, לבלות עם תלמידי 
“דרור” ולתרום מניסיון החיים שלכם. הגמלאים נהנים מקורסים רבים ומגוונים 
כגון, שוק העבודה בעידן הגלובלי-דיגיטלי, החלום הופך למציאות – הדפסה בתלת 
מימד, היצורונים – מנוע החיים, נזק מול תועלת, תולדות המשחקים האולימפיים, 

ממשחקים לתורת המשחקים והקורס המבוקש ביותר- ערבית מדוברת.
"נפלה בחלקי הזדמנות להכיר מורה מדהימה בשם איילת יגר שמעבירה את 
השיעורים במסירות, רצינות מקצועיות ועניין רב. החומר הנלמד מועבר בצורה 
ממוקדת עם המון אהבת הארץ ומורשת ובאמצעים מוחשיים נהדרים כמו 
מצגות, סרטים, שירים, דוגמאות אין סוף מחיי היום יום )בעיקר של התלמידים(. 
לתלמידים ניתנת במה חופשית לקחת חלק בשיעור, להביע את דעותיהם 
להעלות רעיונות ומחשבות מעשיות ודמיוניות. זו ללא ספק חוויה מעניינת 
לשמוע מה חושב דור העתיד, מה הוא יודע על ההיסטוריה הרחוקה והקרובה 
של עמנו ועד כמה הוא מעורב ובקיא באקטואליה היום יומית. אני מודה להדסה 
רוסו מהמועצה, לצוות החטיבה העליונה קריית חינוך דרורים, למורה איילת 

יגר ולתלמידים שמקבלים אותי בחיבה". מספרת מיכל גל.  
הסבב השני של הקורסים יפתח לאחר חופשת הפסח, המעוניינים בפרטים 

נוספים מוזמנים לפנות להדסה רוסו רכזת תרבות הפנאי לגמלאים במועצה:
050-8882730 / 09-7960246

סדנאות 
להתנהלות כלכלית

 מיזם משותף למרכז צעירים ותוכנית "יתד".
במסגרת קידום צעירים בלב השרון, התקיימו בחודש פברואר שתי סדנאות  

בנושא התנהלות כלכלית, לצעירים בגילאי 18-26.
המפגש הראשון עסק בהתנהלות כלכלית לצעירים, מושגי יסוד וכלים והמפגש 
השני עסק במגמות בעולם העבודה המשתנה, מידע חשוב להבנת תלוש שכר, 

חוזה עבודה, תנאים סוציאליים, משא ומתן ועוד.
הסדנאות הונחו על ידי ורד דקל וירצברגר, יועצת לכלכת המשפחה ויפעת סיגן 

ברעם, מאמנת ויועצת קריירה, מלווה אנשים וארגונים.
מטרת העל של הסדנאות הינה להקנות לצעירים כלים לחיים, לצד התנהלות 

כלכלית נבונה ואחראית והבנה של עולם העבודה.

עו"ס ציפי נחשון גליק ממושב גאולים קיבלה את אות המופת לעיצוב העבודה 
הסוציאלית ומדינת הרווחה בישראל.

נחשון, בת 65, פועלת בתחום הרווחה והעבודה הסוציאלית מזה 40 שנה ועסקה 
בתחומים מגוונים ובהם, נוער רחוב, אסירים משוחררים, אלימות במשפחה, טיפול 
בנשים וקטינות בזנות, טיפול באוכלוסיות להט"ב, יוצאים בשאלה ועוד. בין היתר 
היא  יזמה את תכנית "יתד", תכנית לאומית לצעירים בסיכון. כיום משמשת ציפי 
כמנהלת שירות לנוער, צעירות וצעירים על רצף מצבי הסיכון במשרד הרווחה. 
ציפי הייתה ממקימי הרשות לשיקום האסיר, מונתה בעבר למפקחת הארצית 
לטיפול באלימות במשפחה ויזמה תכנית להוצאת נשים ונערות ממעגל הזנות. 
על פועלה הרב נבחרה לאחת מ- 12 אנשי ונשות מופת בקידום מדינת הרווחה 

והעבודה הסוציאלית בארץ בטקס שהתקיים בחודש מרץ בבנייני האומה.
"מרגש מאוד לקבל פרס שמבטא את ההוקרה על העשייה שלי ועל ייחודית 
התפקוד שלי. נעים לדעת שאחרים מכירים בי כמי שמובילה מהפכות בתחום 
הרווחה במדינת ישראל". אמרה ציפי, אשר ממשיכה לפעול לפיתוח תכניות 

ומענים עבור צעירים בסיכון ואוכלוסיות נוספות. 
עמיר ריטוב ראש המועצה: "אנו גאים בהענקת אות המופת של מדינת ישראל 
בתחום הרווחה לציפי גליק תושבת המועצה. ומברכים אותה על עבודתה 
המקצועית והמסורה. ציפי פועלת רבות בתחום זה ואף מסייעת למחלקה 

לשירותי רווחה וקהילה במועצה".

אות מופת הוענק 
לתושבת המועצה על 
פועלה בתחום הרווחה

מליאת המועצה מוקירה את ציפי נחשון
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איכות הסביבה

שיא העונה בבריכת החורף לב השרון
מזה כחמש שנים שאתר בריכת החורף בלב השרון קיים וכמו בכל מקום של 
טבע, גם לבריכת החורף יש את העונה הכי יפה. האביב זה הזמן בשנה בו ניתן 
לראות את מגוון החי והצומח בשיא יופיו. נעשה מאמץ לסנכרן את תכניות 
החינוך המיוחדות במועצה ולהביא כמה שיותר תושבים, ילדי הגנים ותלמידי 
המועצה לסיורים לימודיים בעונה זו. התוצר של הסנכרון הזה גרם לכך 
שנציגים של כל בתי הספר היסודיים הגיעו לבריכת החורף למפגש לימודי 
מעניין ופורה בו הגדירו צמחיה ובעלי חיים ייחודיים לבית הגידול. ילדי גני 
הילדים שבמועצה קיבלו מרווי דפני, רכזת חינוך סביבתי, הדרכה ופעילות 
לכל ילדי הגן בה התבוננו ביצורים שבמים, זיהו פרחים וצמחים ונהנו מיום 
פעילות מקומי, חוויתי  וייחודי. צוותי המורים מבתי הספר קיימו ישיבות 
צוות והדרכה באתר והאירוע אפשר חשיבה יצירתית והעלה רעיונות רבים 
לפעילויות נוספות שניתן לקיים בהמשך. חוגי סיירות מקומיים מגיעים 
באופן קבוע ועוקבים אחר השינויים המתרחשים באתר לאורך השנה. סיורים 
לימודיים של קורסים מהאקדמיה מגיעים ומתרשמים, גם הם מקבלים הדרכה 
מקצועית על האתר, הקמתו, החזון העומד מאחוריו, לפיו חייבים לשמור על 

השטחים הפתוחים ולשקם ולשמר כל חלקת טבע באזורינו.

בואו גם אתם לבקר!

"...הנוטע עצים, דואג לשנים, הדואג לדורות, מחנך אנשים". )יאנוש קורצאק(.
בחודש יוני התקיים במושב חרות אירוע יוצא דופן. בני המצווה של המושב 

נטעו שדרה בת 30 אלוני תבור במושב. 
ודאי תשאלו על מה הרעש הגדול ומה חידשו כאן בני המצווה – הרי המושב 

והמועצה כולה עשירה בשדרות עצים...
ראשית חוכמה עשו ההורים והמושב בכך שרתמו את הנוער למשימת 
הנטיעות בשנת בר המצווה. כפי שהיטיב להגדיר יאנוש קורצ'ק, משימת 

החינוך היא הראשונה במעלה.
שנית, מושב חרות נרתם לפרויקט "השבת האלונים לטבע ולמרחב הציבורי 
בישראל". קיימות עדויות רבות לכך שברחבי ארץ ישראל היו נפוצים מאוד 

)עד ראשית המאה העשרים( שלושה זני אלון: המצוי, התולע והתבור. 
האלון מצוי – גובהו עד 15 מ', ירוק עד, זקוק לכ- 400 מ"מ משקעים לפחות 

והוא העץ הנפוץ בהרי ישראל.
אלון תבור – הגדול מבין האלונים ומיתמר עד כדי 20 מ'. מרשים, נשיר בחורף 
ואינו זקוק למשקעים רבים. אלון התבור הוא המין הנפוץ בשרון וממין זה 

נטעו בני הנוער במושב.
אלון תולע - גובה עד 15 מ', הוא נשיר ונפוץ באזורים הגבוהים בישראל ובדגש 
על גליל עליון ורמת הגולן. עם זאת, במושב חרות מצוי אחד משלושת אלוני 

התולע הגדולים בישראל!
בעבר, עץ האלון )לצד האלה( היה העץ המשמעותי ביותר בנוף הישראלי. 
מרחב לב השרון הינו בין האזורים בהם היה נפוץ יער אלוני התבור. עד כדי 
כך היה מרשים יער אלוני השרון עד כי הבריטים, אשר מיפו את הארץ ב 
1880 ציינו באופן בולט את מיקומו של היער. בשרידים אחרונים ליער זה 

ניתן לצפות, בשמורת האלונים ממזרח ליישוב קדימה.
במדרג השלישי, מעבר לחינוך הנוער ולהשבת האלון למרחב הציבורי, פועל 
מושב חרות להגברת ההצללה במרחבים הציבוריים. אלון התבור שנופו רחב 

משתלב היטב ברעיון זה.
עץ האלון הוא העץ הנפוץ בעולם, בעל למעלה מ-600 מינים כגון האשור 
5 מיני אלון  והערמון וגדל בעיקר בחציו הצפוני של כדור הארץ. בישראל 

והוא מוזכר פעמים רבות בתנ"ך.
בישראל מספר אלונים אשר גילם מוערך בכ-1,000 שנים ומעלה. עליו 
נשירים, משוננים, שעירים והוא קשוח ואיתן במיוחד. גובהו של אלון התבור 
עשוי להגיע ל 9 מ', הוא חסון וקליפת גזעו ערוכה להתמודד עם שרפות של 

צמחיית הבתה  - צמחיית הפרא האופיינית לאזורינו.
לנוכח תכונותיו, אלון התבור שימש במאתיים השנים האחרונות עבור הכנת 
ריהוט, הסקה, פחמים איכותיים, כלי שייט, חביות ליישון יין ולהסקת הרכבות 
העות'מאניות. על אף מרירותם של הבלוטים, ניתן לאכול אותם, או ללגום 

אותם לאחר קליה ושימוש בחומר כסוג של "קפה".
במהלך מלחמת העולם הראשונה שרר רעב בארץ – ובצוק העיתים, פרי 

האלון היה מבוקש למאכל.
האלון העתיק ביותר בחרות הוא האלון של משפחת בן שלום שחי במושב 
)עד אמצע שנות ה 90(. האלון הינו שריד ליער אלוני השרון אשר צמח כאן 

מקדמת דנא.
ביום שבת, 30.6.2018, התכנסו בני המצווה עם הוריהם וחלק מהסבים 
לחידון, שיחה וסיור על כלל העצים המיתולוגיים של המושב. הם שוחחו 
ניטעו העצים ועל האירועים אשר  על עיתוי הנטיעה, הנסיבות בהן 
עיצבו )תרתי משמע( את פני המושב היום והם כרוכים בקשר ישיר 
לעצי המושב. בין השאר סקרנו היכן נמצא העץ העתיק במושב )עץ 
הדומים בן כ-140 שנה(, באילו נסיבות מיוחדות נטעה שדרת הכניסה 
למושב )לאחר שהערבים הטמינו מוקש לילדים ההולכים ברגל בדרך בין 
חרות לתל מונד באמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת(, על הנסיבות 
המורכבות )סיום מלחמת העצמאות( לנטיעת החורשה הגדולה בלב 
8 אלונים ברחוב האלון )הרחוב בו  המושב ועל מעשה החזון בו ניטעו 
 גדל השריד האחרון ליער האלונים הקדום( בשכונת הבנים לפני 20 שנה.

לאחר מכן יצאו לסיור מ"בית החבר", דרך לב המושב ועד אזור הנטיעות, תוך 
סיפורים של ותיקי היישוב אשר עד עתה נשארו כמוסים בין ענפי העצים.
את יום הנטיעות ליוו שלושה דורות של נוטעים. הסבים )בני הדור השני 
במושב(, ההורים ודור בני המצווה, דור רביעי אשר היכה שורש באדמת השרון.

נטיעת שדרת אלונים 
במושב חרות 

במסגרת פרויקט בני המצווה במושב חרות נטעו בני הנוער שדרה בת 30 אלוני תבור, אשר  ייתנו את צילם 
כשבני הנוער כבר יהיו הורים

תודה רבה לתושבי לב השרון  
על שיתוף הפעולה  

בתחום המיחזור במועצה
, מ"לתחנת המיחזור קמ, לאחר איסוף, כל סוגי האריזות מגיעות, מנפח הפח הביתי%70 -אנו יכולים להפריד ולמחזר כ

. ממוינות וממוחזרות במפעלי המיחזור השונים
.כל חודשיים דוגמים את המשאית שלנו ושולחים לנו דוח מפורט מהממצאים שנבדקו

.  ומצורפת דגימה להתרשמותכםמועצה אזורית לב השרון מהמובילות בארץ באיכות הפסולת 
.אנחנו מוביליםבכמות התושבים הממחזרים נוכיח ביחד שגם בואו

אנו מודים על שיתוף הפעולה עד כה ומאמינים שביחד נצליח לצמצם את הפסולת הנשלחת להטמנה ובכך לתרום לאיכות 
!החיים והסביבה של כולנו 

תזכורת מה נכנס לשקית הכתומה
אריזות  • קרטוני חלב ומשקאות למיניהם  • קופסאות שימורים • אריזות וקופסאות מזון לסוגיו

שקיות חטיפים וכדומה  • שקיות ניילון•  מוצרי טיפוח ניקיון והיגיינה
זכוכית וכלים חד פעמיים, נייר,אין להכניס שאריות מזון

שרון בן ארי, חרות
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ספורט

הפועל לב השרון  
מעצמת כדורגל  

ערב TED קהילתי 
במועצה אזורית לב השרון  

בקופינאס צור משה– זה נראה כמו התחלה של מסורת / ליטל ירון, תנובות

מה שהחל לפני כ-30 שנה במגרשי האספלט של יישובי לב השרון, הפך 
היום לאימפריית כדורגל.

חנן רותם )רוטמן( מצור משה הקים את פרויקט תכנית המחוננים, אשר 
מגבשת בין ילדים משני בתי הספר היסודיים "הדר השרון" ו"בין ההדרים" 
ובמסגרתה מתאמנים הילדים כארבעה אימונים בשבוע מגיל צעיר מאוד.

רותם, מורה ומחנך, שיחק בנבחרות הצעירות של ישראל, ב"הפועל יהוד", 
"בית שאן", "רמלה" והבקיע מעל ל-20 שערים בשתי הליגות הבכירות. 

מה שהתחיל אצלו כחוג לפני שנים רבות, השתנה יום אחד כשהופיע 
אצלו שחקן עבר שלו, דור סנדר מהיישוב עין שריד. לאחר כ- 4 שנים של 
עבודה משותפת, במהלכן עלתה משמעותית כמות הילדים המתאמנים 

ביישובים השונים, החליטו  לפתח את תכנית המחוננים. 

"עם האוכל בא התיאבון, ולאחר שנתיים בהם הפרויקט שגשג ומספר 
הילדים גדל, החלטנו לסמן את השנתון הראשון עליו נרצה לשמור 
)שנתון2006( ולפתוח קבוצת ליגה ראשונה שתייצג את לב השרון. הקמנו 
את פרויקט ההכנה לליגה, במסגרתו מתאמנת הקבוצה כארבעה אימונים 
שבועיים יחד, בשילוב משחקי אימון מול קבוצות ליגה, במטרה להתכונן 
בצורה המיטבית לשלב הבא. כיום יש לנו  שתי קבוצות ליגה )שנתונים 
2006-2007(, וקבוצת הכנה לליגה )שנתון 2008( והיד עוד נטויה. פרויקט 

המחוננים ממשיך לשגשג וכולל כ- 70 ילדים בכיתות א'-ד'. 

לכל אורך הדרך קיבלנו רוח גבית מראש המועצה שלנו, עמיר ריטוב, 
אשר בא מהספורט וידע לזהות חבורת אנשים הנחושים לקחת את ענף 

הכדורגל במועצה למחוזות חדשים". מספר רותם.  

בהמשך הוקמו שני מגרשי כדורגל סינתטיים ביישוב עין שריד ובמושב 
חרות, אשר שידרגו משמעותית את ענף הכדורגל במועצה ונפרדו 

ממגרשי האספלט המיתולוגיים בחיוך רחב. 

"גיבשנו צוות מקצועי  משובח, הכולל מורים ואנשי חינוך, אשר שמים 
למטרה עליונה את חינוך הילדים לערכי הספורט, הרעות, החברות בקבוצה 
ותרומה לקהילה. אני משמש כמנהל מקצועי של המועדון, דור המאמן 
הראשי והמנהל הלוגיסטי, בן זיו משמש מאמן בכיר. וכן הילדים נהנים 
ממעטפת מקצועית ענפה של מאמן כושר )גיל בירן(, מאמן שוערים )עידן 
אמירה(, עודד ברגר )עוזר מאמן(, טכניקה )גידי בן יעקב(, אנליסט )מאור 
רותם(, מעקב צמוד של דיאטנית ועוד. קבוצות הליגה שלנו לוקחות חלק 
בפעילות התנדבותית ברחבי המועצה ותורמות לקהילה. בנוסף החלטנו 
להשתלב במשחקי הליגה בכיתה ו' )בניגוד לנעשה בארץ( ואנו מאמינים 
כי חשוב יותר להקנות לילדים בסיס מקצועי רחב אשר ישמש אותם 

להמשך דרכם המקצועית. 

במטרה למקסם את שעות המגרש של הילדים, הוקם מערך הסעות ישירות 
מביה"ס למגרש ומהמגרש הביתה ודואגים לכך שמגרשי הכדורגל יהיו 
פתוחים ונגישים לציבור. השנה גם הצטרפו לפרויקט המצוינות ב"קריית 
חינוך דרור" במסגרתו הילדים מתאמנים יחידת אימון חמישית בשבוע 
וצירפו לפרויקט ילדים מצור משה, נורדיה ושער אפרים, אשר משחקים 

בקבוצות אחרות באזור. 

"יחד עם העיסוק בקבוצות הליגה, אנו ממשיכים להקדיש את מלוא 
תשומת הלב לביה"ס לכדורגל שלנו בכדי ליצור המשכיות לשנים הבאות. 

בביה"ס לכדורגל מתאמנים כ–300 ילדים וילדות בגילאי 4-12". 

את קבוצות הליגה מובילים צוות המאמנים דור סנדר )ילדים ב' - 
מתמודדים על אליפות המחוז(, בן זיו )ילדים ג' - זכתה באליפות המחוז 
הרבה לפני סיום העונה(, ועודד ברגר. כעת הם לוטשים עיניים בציפייה 
להקמת מגרש הכדורגל התקני שיוקם בתנובות וישמש את קבוצות הליגה. 

"אנחנו מבקשים להודות להורי הילדים אשר מאפשרים לנו לממש את 
שאיפותינו המקצועיות וליצור מועדון כדורגל יש מאין בלב השרון. תודה 
גדולה  לגבי גולן, יורם חייט ולעמותה לספורט. לראש המועצה שלנו על 
התמיכה הרבה, אנו שמחים על שיתוף הפעולה הפורה המשרת בראש 

הראשונה את ילדינו, שהם המשאב הציבורי החשוב ביותר. 

ב וג ב ב העניינים

)משמאל לימין: עידן, גיל, דור, עודד, חנן, בן, מאור(

ערב TED ראשון 2018 – ההתחלה
.TED זה התחיל בערב יוני נעים בשנה שעברה, הפקה ראשונה של ערב בסגנון
על ההפקה ניצחו במשולב מרכז הצעירים של מועצה אזורית לב השרון 

ותוכנית יתד.
מרכז הצעירים הוא חלק מהמחלקה לנוער וחינוך משלים ותוכנית יתד שייכת 

למחלקה לשירותי רווחה.
התחלה ראשונה ומאוד מוצלחת, הובילה להפקה של ערב שני קצת פחות 

משנה אחרי.
ביום ראשון 17.03.2019 סביב השולחנות במסעדת קופינאס, חמישה מרצות 
ומרצים פתחו חלון לחמישה סיפורי חיים ואל מאחורי הקלעים של תחומים 

מעניינים.
חמישה אנשים ישמיעו קולם בערב אחד:

שי רלר ממושב נורדיה דיבר אל הקהל ועם הקהל על מסע "לתהום וחזרה".
שי תאר ברגישות, בהומור, ברצינות בקול שלו ושקט את הדרך הארוכה שעשה 
מנפילה לתהום בנפאל ועד כיבוש פסגות החיים. חייל משוחרר שיצא לטרוף 
את החיים בטיול של אחרי צבא, נפצע קשה מאוד בתאונה בה צנח האוטובוס 
בו נסע לתהום. 25 מטרים שחלפו בכמה שניות, פגיעת ראש וצוואר, שיקום 
ארוך והחלטה אחת שמובילה אותו מאז, להגשים את כל החלומות שהיו לו 

לפני התאונה. 
שי למד במרכז האקדמי רופין לתארים ראשון ושני, ולפני כשנה וחצי חזר 
לאקדמיה כמתרגל. הוא עובד כאנליסט בחברת סלקום, נשוי באושר ומרצה 

ברחבי הארץ על הדרך שעשה. 
המשפט של שי שנחרט ויישאר איתי הרבה זמן "אף פעם לא שאלתי את עצמי 
למה זה קרה לי, כי זה לא משנה, יש דברים שפשוט קורים ולנו יש יכולת לתת 
להם משמעות. הכוח הוא לבחור מה לעשות עם מה שקורה בעולם שלנו", אני 

מקווה שהצלחתי לכתוב מספיק מהר ולדייק לגמרי במילים שנאמרו.
כבר תקופה ארוכה שאני עוקבת אחרי שי בפייסבוק, הרבה לפני שידעתי 

שאגיע להרצאה שלו. 
אני ממליצה לעקוב אחרי הדברים ששי כותב ומעלה בלייב.

shay reller – לתהום וחזרה – שי רלר

רעות בלום פלג ממושב חרות דיברה על "עתיד עולם העבודה". רעות הפתיעה 
והתחילה את ההרצאה שלה במשפט: "אני רעות ואני חלטוריסטית, יש לי שבע 
עבודות ועוד כל מיני דברים נוספים שאני עושה". רעות הציגה בפני הקהל איך 
יראה עולם העבודה והתעסוקה בעתיד, אלו אפשרויות פתוחות היום ועוד יפתחו 
 Gig-בעתיד. היא הסבירה את המונחים כלכלה שיתופית, כלכלת החלטורות ו
Economy. שהם בעצם כמה שמות לאותה כלכלה. היא דיברה על האוטומציה 
שמשתלטת על החיים ועל לא מעט משרות, על עבודות שנעלמות, עלייה 
במספר הפרילאנסרים, על התוכן כמלך ועל אוכלוסיות מוחלשות שיכולות 
להרוויח משינוי בשוק התעסוקה. אז תגידו ביי ביי לעבודה מ- 9.00 עד 17.00 

ותגידו שלום וברוכה הבאה הכלכלה השיתופית.

עינת ירון ממושב גאולים הגיעה עם הכותרת "לנווט ספינת קרב להישגיות" 
ודיברה על עולם הג'ודו הנשי.

עינת מאמנת בנבחרת ישראל נשים, בג'ודו. ראש תחום נשים בג'ודו ובאופן 
כללי נמצאת על המזרן מגיל 7. 

עינת דיברה על הפרדוקס המספרי של כמות הילדות, הנערות והנשים הרשומות 

כג'ודאיות וכמות המדליות וההישגים שלהן בזירות האירופאית, העולמית 
והאולימפית. היא דיברה על המדליות האולימפית שרואים כולם וההישגים 

והמדליות הרבים ש"מתחת לרדאר".
עינת הסבירה למה ה DNA של הג'ודאיות הישראליות הוא מיוחד לעומת שאר 

העולם ואיך צריך למצוא את הדרך המיוחדת.
היא תיארה את החוזקה בצורת נבחרת, על הצורך לעבוד ביחד כדי להוציא 
משהו גדול, גם כשעוסקים בספורט שהוא יחידני. על ההגיון והשקעת המאמצים 
ביצירת גאוות יחידה, הווי, שפה ותחומי עניין משותפים. על הבסיס של כבוד, 
כללי התנהגות ושליטה בתגובות, גם כששתי נשים מתמודדת על הכרטיס היחיד 

לתחרות בקנה מידה בינלאומי.

יובל סמט מתל אביב כן, היה גם מרצה אחד מחוץ לגבולות הביתיים שלנו 
במועצה אזורית לב השרון.

יובל מנכ"ל חברת riseup דיבר על שימוש בכלים פיננסיים כדי לעזור לאנשים 
לצמוח. הוא התחיל בסיפור האישי שלו ושיתף על הילדות הצנועה שלו, על הדירה 
הקטנה ועל החינוך של ההורים שהיה מרכיב מרכזי בהצלחות שלו ושל אחיו. 
הוא דיבר על המשימה החברתית שלו לשחרר את הישראלים מחרדה כלכלית, 
על הפער בין מצוי לרצוי – מה שיש לנו בחשבון הבנק לעומת איך היינו רוצים 

לחיות, על מה קורה כשלחץ וכסף נפגשים – חשבון הבנק נמצא במצב מינוס.
יובל הסביר שההחלטות שאנחנו מקבלים נעשות מתוך לחץ וחרדה, והסיבה 
היא שילוב של עבודה בשכר שעתי, צורת קבלת השכר בחודש שאחרי חודש 

העבודה ורשימת מושגים כלכליים שרובנו לא מבינים.
זאת הסיבה שמבחינת יובל "התזרים הוא המלך" – אנחנו צריכים לדעת מספר 
אחד כדי שיהיה אפשר להתקדם כלכלית ולקבל החלטות מושכלות. אנחנו 
חייבים לדעת במדויק כמה כסף נכנס לחשבון וכמה כסף יוצא בכל חודש. יובל 
הציג את riseup. סטארט אפ טכנולוגי, קבוצת ווטסאפ עם bot שמאפשר 
לדעת בכל רגע נתון כמה כסף יש לנו באמת בחשבון וגם ייעוץ מקצועי אישי.

אחרי ההרצאה של יובל הלכתי לבדוק מה זה אלטרואיזם אפקטיבי.

ליאת אהרון ממושב צור משה דיברה על "החופש לבחור".
ליאת שיתפה בהשפעת הספר "7 ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" 

עליה והסבירה שבין גירוי לתגובה נמצא החופש לבחור.
היא דיברה על החופש לבחור בין תלות לעצמאות, על מגורים של צעירים 
בבית ההורים עד גילאים מבוגרים, על הצורך בשינוי דעות קדומות והקשר בין 

אחריות, אשמה ועצמאות.
ליאת הסבירה למה חשוב לשים את הדגש על התוצאות ולא על מטרות, על 
החשיבות של הצלחות מפעולות קטנות ולמה חשוב להתחיל כל יום בלסדר 

את המיטה.

ערב TED קהילתי 2019
בשנה שעברה סיימתי את הכתבה שלי על ערב TED הראשון בפסקה – הערב 

התנהל בחוץ, על הדשא ובמזג אוויר מתחשב ביותר.
הביחדנס והקהילתיות היו מאוד מורגשים, הקהל הגיע להקשיב ולפרגן.

לדעתי שווה לשקול לקיים ערבים דומים במקום סגור, כך שלמצגת של המרצים 
יהיה אפקט גדול יותר ולא יהיו רעשי רקע.

זו הייתה סנונית ראשונה ומאוד מוצלחת, אני מתכננת לעקוב אחרי פרסומים 
של פעילויות נוספות של המרכז לצעירים, דברים טובים קורים שם.
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מודעות

תכנית "מיפנה" לקידום תעסוקתי לצעירים
תכנית מיפנה, לקידום תעסוקה לצעירים, בהובלת המחלקה לשירותי רווחה 
וקהילה, ובניהול ארגון “בעצמי”, התחילה את דרכה בלב השרון בחודש נובמבר 

.2018

הלאומית  התכנית  “יתד”-  תכנית  של  המענים  מרצף  כאחד  פועלת  התכנית 
וצעירות  לצעירים  ומיועדת  מורכבים  חיים  במצבי  וצעירות  צעירים  לקידום 

בגילאי 18-26. 

סדנאות  תהליך,  תוכן  בקבוצת  משתתפים  הצעירים  התכנית,  במהלך 
לרכישת מיומנויות מגוונות, הכשרות מעשיות והסמכות עד להשגת המטרות 

הייעודיות.
התכנית הינה במימון מלא של משרד הרווחה וכוללת ליווי פרטני וקבוצתי על 

ידי רכז תעסוקה.

למי התכנית מיועדת?
•           צעירים וצעירות תושבי לב השרון

•           גילאי 18-26
•           רווקים ורווקות

•             המעוניינים לעשות שינוי תעסוקתי משמעותי שישפיע על התנהלותם 
בשוק העבודה 

מה בתכנית? 
הגדרת כיוון ומטרה תעסוקתית• 
רכישת כלים ומיומנויות להשתלבות בעבודה כולל כתיבת קו”ח והכנה • 

לראיונות עבודה
זיהוי חסמים לצד יכולות אישיות• 
סדנה לניהול תקציב • 

 תמיכה קבוצתית וליווי פרטני• 
למי שיירשם לתכנית מיפנה וימצא מסיבה זו או אחרת שאינו מתאים • 

לתכנית, יינתן מענה באמצעות מרכז צעירים במועצה.

לפרטים נוספים ובדיקת התאמה לתוכנית-
 ליהיא מידן, עו”ס צעירים - 09-7960272

lihi@lev-hasharon.com

ליאת זיידן ניר – רכזת תוכנית מיפנה
Liat.zai@be-atzmi.org 054-2480415

חלק  לקחת  אדם  כוח  עסק/חברה/מנהל  בעלי  אתכם,  מזמינים  אנו  בנוסף 
בתכנית חשובה זו ולהוות מקום תעסוקה מכיל לצעירים וצעירות, אשר יכולים 

להיות העובדים המצטיינים הבאים שלך.
לפרטים:  ליאת זיידן ניר - רכזת תוכנית מיפנה  054-2480415

Liat.zai@be-atzmi.org.il

מועצה אזורית 
לב השרון כדי שלכולנו יהיו יישובים נקיים ובמקביל נוכל לתרום לאיכות הסביבה ולשמירה 

עליה, הכינה המועצה תכנית חדשה בנושא פינוי הגזם ופסולת גושית שתצא לדרך ב - 1/3/2019

אחת לשבוע תפנה המועצה גזם בסיסי בלבד מפינות הגזם היישוביות 

ובהתאם ליום שנקבע. כמות הגזם לא תעלה על 3 בלות מחצר התושב 

ותכלול אך ורק גזם מגינון שוטף. 

המועצה תפנה גזם נקי בלבד, אותו היא תאסוף בפינות הגזם שיועדו לכך בכל יישוב. 

פסולת גושית תפונה אחת לחודש! מהמרכז לפינוי פסולת גושית שיוקצה ע"י 

הוועד המקומי. מהי פסולת גושית? ריהוט ישן, גרוטאות, מוצרי אלקטרוניקה ישנה, 

תכולת בית וכד'. לתשומת ליבכם, מרכזי פינוי הפסולת מרושתים במצלמות. 

קרטונים יש לפנות לכלוב אשר בפינת המיחזור בלבד. קרטונים שימצאו 

בפינות גזם או פינות פסולת גושית לא יפונו והתושב עלול להיקנס.

המועצה לא תפנה בשום מקרה:
גזם חריג - גזם כתוצאה מכריתת עצים, פסולת בניין ופסולת שאינה מוגדרת בכמויות 

הפסולת של משקי הבית. גזם מסוג זה יפונה באחריות התושב בלבד.

פסולת חקלאית - פסולת חקלאית היא הפסולת הנוצרת בפעילות חקלאית כללית 

וכוללת פסולת אורגנית, פסולת צמחית, ופסולת אי-אורגנית – פלסטיק )שאריות ניילון 

וכו'( ושאריות חומרי הדברה, קרטון )מבתי אריזה(, צמיגים )טרקטורים(, שמן וכו'. פסולת 

זו תפונה ע"י החקלאי.

פסולת בנין – באחריות התושב לפנות את פסולת הבניין שלו לאתר מורשה. 

המועצה לא תפנה פסולת בניין אשר תושלך ברחבי היישוב או בפינות הגזם. 

פיקוח ואכיפה- המועצה תתגבר את פעילות הפיקוח בנושא.

כדי שלכולנו יהיה נעים ונוכל לתרום לסביבה בה אנו חיים, 
אנא שמרו על החוקים, כך כולנו מרוויחים .                         

לפרטים נוספים 
לרשותכם מוקד המועצה 106, 24/7 או בטלפון: 09-7960200 

תושבים יקרים, 
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שעות פעילות מוקד טלפוני, מחלקת גביה 
חגים ומועדים 2019:

שעות פעילות תאריך יוםפרוט מועד

עד 19/04/201912:00יום שישיערב פסחפסח
המוקד סגור20/04/2019 יום שבתחג ראשוןפסח
 עד 21-24/04/201912:00 יום ראשון -יום רביעי חוה”מפסח
 עד 25/04/201912:00יום חמישיערב חג שניפסח
 המוקד סגור26/04/2019יום שישיחג שניפסח
 חוזרים לעבוד רגיל28/04/2019יום ראשון(מימונה (פסח

עד 01/05/201918:00יום רביעי ערב יום השואהיום השואה
 עד 07/05/201918:00יום שלישיערב יום הזיכרון יום  זיכרון/ עצמאות
 עד 08/05/201912:00 יום רביעייום הזיכרון / ערב יום עצמאות יום  זיכרון/ עצמאות
 המוקד  סגור09/05/2019יום חמישייום העצמאות יום  זיכרון/ עצמאות

 עד 23/05/201918:00יום חמישי ל”ג בעומר
מוקד סגור08/06/2019 יום שבתערב שבועות שבועות

 המוקד סגור09/06/2019יום ראשוןשבועות 
עד 21/07/201917:00יום ראשוןצום י”ז בתמוזצום י”ז בתמוז

 המוקד סגור10/08/2019 יום שבתערב ט' באבט' באב
עד 11/08/201916:00יום ראשוןט' באב 

 עד  29/09/201912:00יום ראשון ערב ראש השנה ראש השנה
 המוקד סגור30/09-01/10/2019יום שני - יום שלישיראש השנה 

 עד  02/10/201917:00 יום רביעי צום גדליה
 עד 08/10/201912:00יום שלישי ערב יום כיפור יום כיפור

המוקד סגור09/10/2019יום רביעייום כיפור 
 עד   13/10/201912:00יום ראשוןערב סוכות סוכות

 המוקד סגור14/10/2019יום שניסוכות – חג ראשון 
עד 15-17/10/201912:00 יום שלישי - יום חמישיחוה”מ סוכות 
 המוקד סגור18/10/2019יום שישי יום שישי חוה”מ 
עד 20/10/201912:00יום ראשוןערב חג שני 
המוקד סגור21/10/2019יום שני שמחת תורה  

עד 18:00 23/12/2019יום שניא’ חנוכהחנוכה 

תושבים יקרים,
המועצה פעלה לעדכן את חוק העזר בעניין החניה, הקיים משנת 1970, וזאת 
שגדלה  הרכב  כלי  כמות  כדוגמת  האחרונות  בשנים  שחלו  השינויים  עקב 
במהלך השנים, הרחבת היישובים והוספת אזורי תעסוקה ומסחר המשמשים 

גם את תושבי הרשויות השכנות.

לפיכך, תחל המועצה לאכוף את חוק העזר העדכני, כאשר בשלב ראשון יינתנו 
אזהרות בגין חניה בכחול לבן באזורי התעסוקה והמסחר שברחבי המועצה.

כדין  שלא  לחונים  יינתנו  בהמשך,  שיוסבר  וכפי  ההסתגלות  תקופת  לאחר 
קנסות בהתאם לחוק העזר העדכני.

אזורי אכיפה. 1
בתחום  אזורים  בשלושה  תבוצע  לבן  כחול  המסומנות  בחניות  האכיפה 

המועצה:
קניון דרורים	 
אזור תעסוקה פארק השרון	 
אזור תעסוקה תנובות	 

בשלב זה, הסדר חנייה כחול לבן לא יתבצע ביישובים עצמם. 

תו תושב לב השרון. 2
כל תושב המתגורר בתחום המועצה, רשאי לקבל תו תושב לרכבו. 

 ₪  25 של  סמלי  ותשלום  מסמכים  צירוף  טופס,  למילוי  ידרשו  המעוניינים 
לשנה. 

לפניכם שתי אפשרויות להנפקת תו תושב:
 	 lev-hasharon.com הנפקת תו באתר המועצה
 הנפקת תו ברשות החנייה של המועצה בימים א'-ה' 	 

בשעות 8:30-12:00  

החל מיום 01.04.2019 בכפוף להצגת האישורים הבאים:
צילום ת.ז. לרבות כתובת מגורים/עסק באחד מיישובי המועצה, צילום רישיון 
נהיגה תקף, רישיון רכב בתוקף, חוזה שכירות )עסק ו/או דירה(, אישור בעל 
הרכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב )במידה והרכב איננו רשום על שם 

המבקש(.

הסדרי חנייה ותשלום. 3
ללא  חניה  של  ראשונות  שעתיים  יינתנו  תושב,  תו  בעלי  המועצה,  לתושבי 
שעת  לכל  להלן.  שיפורטו  מהאפליקציות  באחת  רישום  באמצעות  תשלום 
חנייה מעבר לשעתיים ישלם התושב תעריף בהתאם לחוק העזר באמצעות 

אמצעי התשלום הבאים בלבד:

איזיפארק	 
פנגו – אפליקציה	 
סלופארק - אפליקציה	 

התקופה  במהלך  לשינוי,  להסתגל  לתושבים  לאפשר  כדי  לעיל,  כאמור 
יינתנו  זו,  חנייה אלא רק התראות. לאחר תקופה  דוחות  יינתנו  לא  הקרובה, 

קנסות לחונה שלא כדין.

אנא שימרו על ההנחיות והימנעו מקנסות מיותרים.

הודעה בדבר החלטה על עדכון חוק 
העזר בעניין חנייה ואכיפת הסדר 

חנייה בכחול לבן

מתקרבים לתושבים
אם התושבים לא יגיעו למועצה - המועצה תגיע אליהם!

פיילוט חדש של המועצה האזורית לב השרון ינגיש את שירותי המועצה 
לתושבים שאינם יכולים להגיע לבניין המועצה לקבלת שירותים שונים. 
במסגרת הפיילוט, החל מתאריך 1/6/2019, יינתן שירות במבנה המועצה 

)הרבנות( במושב ינוב, לתושבי הגוש הצפוני ולכל תושב שיבקש להגיע לשם 
במקום לבית המועצה בבני דרור. 

פעם בשבוע, יגיעו נציגי המחלקות השונות וייתנו שירות במקום ואחת לחודש 
יגיעו גם ראש המועצה וסגנו לקבלת קהל. 

לפרטים נוספים, ניתן למצוא במוקד המועצה: 7960200 
ובאתר המועצה: levhasharon.com וכמובן באפליקציית לב השרון 
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ב ב העניינים
העיתון המחודש של המועצה האזורית לב השרון

אפריל 2019

המועצה שלנו בכף היד שלכם!
כל שירותי המועצה בכף היד שלכם ובקליק אחד

רוצים לדווח? 
מהיום תוכלו לעשות זאת דרך הווטסאפ המועצתי
שמספרו 054-9099106 בשעות פעילות המועצה

רוצים לפתוח פניה? לשלם חשבונות או לברר דבר מה?
האפליקציה, האתר או המוקד הטלפוני: 09-7960200

עומדים לרשותכם 24/7

את הכל אפשר לפתור בלחיצת כפתור!

וואטסאפפייסבוקניוזלטראפליקציה


