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ָׁשָנה ִּכי ִּתְכֶלה / ִּבְנָיִמין ֶטֶנא

ָׁשָנה ִּכי ִּתְכֶלה - ָׁשָנה ִּכי ָּתבֹוא
ְּבָמה ִהְתָּבֵרְך ָאז ָּכל ִאיׁש ִּבְלָבבֹו
ֲהִיי ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ְשַנת ְצָבִעים

ירקּות יָערֹות ֶׁשָּברּוַח ָזִעים,
ְוָזָהב ִׁשֳּבִלים ַּבָּקָמה הְּבֵּׁשָלה,
ְוֹאֶדם ִלְבלּוב ֶׁשל ַאּלֹון ְוֵאָלה,
ְוסֹוֵמק ַּתּפּוַח וורדות ֲאַפְרֵסק
ְוָצֹהב ַאָּגס ַלּקֹוֵטף הּוא ׁשֹוֵקק.

ְוָׁשֹחר ְרָגִבים ּוְׁשִחימּות התלמים
ְולֹוֵבן ִקירֹות ֶׁשל ָּבִּתים ֶׁשָּקִמים
ּוְתכֹול ַהָּׂשִמים ִעם ַׁשַחר צֹוֵהל -

ּפֹוֵרַח, זֹוֵרַח ָלַעם הָעֵמל!
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תושבים יקרים,
וכמקובל,  רבה  בהתרגשות  החלה  תש"פ  הלימודים  שנת 
המועצה על כל מחלקותיה השקיעה רבות בהכנת מוסדות 
החינוך במהלך הקיץ, יחד עם הצוות החינוכי בכל המוסדות, 
אשר עמל רבות בחודשיים האחרונים על מנת לאפשר לכם 
החינוך  מערכת  מוצלחת.  שנה  פתיחת   – ותלמידים  הורים 
בין  היא  מוסדותיה,  שלל  על  השרון,  לב  האזורית  במועצה 
בפרס  זכה  'דרור'  ותרבות  חינוך  קרית   – בארץ  המובילות 
לבגרות  הזכאות  אחוז  האחרונה  ובשנה  ארצי  הצטיינות 
במועצה עמד על 95.5%. אנו שמחים על ההישג ועל השיפור 
המתמיד לאורך השנים ברמת המועצה בכלל ובקרית חינוך 
'דרור' בפרט. זו ההזדמנות לברך ולהביע את הערכתי העמוקה 
לאנשי הקריה, ההנהלה, צוות העובדים והתלמידים ובראשם 
למנהלת הקריה הגב' אריאלה בן ארי, אשר הפכו את 'דרור' 
המלוות  המועצה  למחלקות  גם  תודה  להצלחה.  נרדף  לשם 

את העשייה החינוכית בבית הספר.
קידום החינוך וההשקעה בהשכלה ממשיכים להיות בראש 
נמשיך להצעיד את מערכת  יחד  סדר העדיפויות במועצה. 
החינוך בלב השרון קדימה ונוביל מדיניות שבמרכזה נעמיד 
את הצרכים הייחודיים של כל תלמיד בצד הקניית תכנים, 
ומיומנויות. נשים דגש על חינוך ערכי לאהבת הארץ  כלים 
והכרת המורשת, נפעל לשמר ואף לחזק את רמת הלימודים 
הגבוהה בכל מוסדות החינוך שלנו. נמשיך לטפח את מעונות 
לימודית  סביבה  על  נשמור  הספר,  ובתי  הילדים  גני  היום, 

בטוחה ונתמוך במערכות החינוך השונות. 
הוא מתכוון לשנות את  כי  הודיע משרד הרווחה  באחרונה 
ייעודו של בית הנער בעין ורד ולהפכו ממוסד שיקומי לבית 
כלא לנוער עבריין. לצערנו המהלך נעשה באופן חד צדדי 
ואנו פועלים ביתר שאת על מנת למנוע זאת. אדגיש כי הצענו 
מקווה  ואני  המוסד  להקמת  חלופי  שטח  הרווחה  למשרד 
אך   – ההחלטה  נגד  יותר  חריף  באופן  לפעול  ניאלץ  שלא 
לא נירתע מכך. אתגר נוסף העומד לפתחנו בימים אלה הוא 
בעיות התחבורה באזורינו שהולכות ומחריפה. אנו מברכים 
אנו ערים  ובמקביל  כמובן על התכניות שהמדינה מקדמת, 
לבעיות שכבישים ומחלפים חדשים יכולים ליצור לישובים 

במועצה ונושאים אלה יעסיקו אותנו רבות בשנים הבאות.
 

ואחווה.  אור  מלאי  שמחים,  תשרי  חגי  לכולנו  מאחל  אני 
נצלו אותם עד תום ותיהנו מהאווירה המשפחתית ומהשקט 
ולהתעדכן  להמשיך  אתכם  מזמין  אני  זו.  תקופה  המאפיין 
בעמוד הפייסבוק ובאתר המועצה בנושאים שונים שעל סדר 

יומה של המועצה.

שלכם,
עמיר ריטוב, ראש המועצה

תוכן העניינים
משולחן המועצה: תנו כבוד / עמ' 4-5

ביטחון / עמ' 6

שיפוץ מבני חינוך / עמ' 7

חינוך / עמ' 8-13

פרויקט ראש השנה / עמ' 14-15

דברי רב המועצה / עמ' 16

קהילה: סבתות על עקבים / עמ' 17

קהילה: תגידו מזל טוב לתל מונד! / עמ' 21

קהילה: לב השרון בתמונות / עמ' 22-23

השגרירים שלנו ברחבי העולם / עמ' 24-25

אמנית הפסיפס של לב השרון / עמ' 26-27

ספורט: החלום של נגה / עמ' 28

האיש ששומר עלינו בדרכים / עמ' 30

איכות הסביבה: ויהי אור ירוק / עמ' 31

3 2



ב ב העניינים ב ב הענייניםמשולחן המועצה

ביולי האחרון קיימו מכלולי המועצה תרגול חירום 
למוכנות לשעת חירום, ראשון מבין שלושה, במסגרתו 
דומו תרחישים שונים ובהם נפילת טילים במספר מוקדים 
ברחבי המועצה. בתרגיל השני, שיתקיים החודש ישתתפו 
צוותי החירום מכלל יישובי המועצה בסדנת צוותי חירום 
יישוביים להכשרת צוותי החירום והקניית ידע מקצועי 
ומבצעי. כלל התרגולים נערכים בשיתוף פיקוד העורף 

ורשות החירום הלאומית. 

עמיר ריטוב, ראש המועצה: "אנו מברכים על כל תרגיל 
כזה המכשיר את עובדי המועצה להתמודדות עם כל 

תרחיש ואתגר למען הביטחון של כולנו."

בסוף יולי, השתתף ראש המועצה בדיון בולנת"ע )הועדה 
לנושאים תכנוניים עקרוניים( בעניין תמ"א 42 - תכנית 
מתאר ארצית לתחבורה יבשתית. מטרת התכנית היא 
איתור פתרונות למצוקת התחבורה במדינה תוך עידוד 
השימוש בתחבורה ציבורית. הועדה המליצה על חיבור 
כביש , 553 ממחלף דרור לכיוון כביש 6, דבר שיפגע באופן 
משמעותי בתושבי עין ורד שכן הכביש יחצה את הישוב. 
המועצה תהיה מעורבת בהליך התכנון בשיתוף המושב. 
נושא נוסף שעלה בדיון היה שינוי ההיררכיה בין כביש 551 
המתוכנן בין מחלף הדרים למחלף אייל. לפי התכנית כביש 
553 מוגדר כביש ראשי וכביש 551 ככביש אזורי והמלצת 

המועצה הארצית לשנות את ההיררכיה של הכבישים.

מוכנים לכל 
תרחיש אפשרי

מחפשים פתרונות 
למצוקת התחבורה

תלמידי לב השרון ממשיכים להוביל 
בזכאות לבגרות

פרס החינוך למוסדות החינוך המצטיינים 
לשנת תשע"ט ניתן לביה"ס קריית חינוך 

ותרבות 'דרור'  

תנו כבוד:  לב השרון מובילים בחינוך

קבלת פרס החינוך

באוגוסט האחרון, התארחו מנכ"ל משרד החינוך מר 
שמואל אבוהב וצוותו במועצה. במסגרת הביקור, נפגשו 
עם ראש המועצה עמיר ריטוב, ורונית רופא הדרי, 
מנהלת המחלקה לחינוך; שמעו על ההיערכות לפתיחת 
שנת הלימודים והתפיסה החדשה להתאמת מערכת 
החינוך לאתגרי הזמן. אבוהב וצוותו סיירו בקריית 
חינוך 'דרור' ופגשו את אריאלה בן ארי, מנהלת בית 
הספר וצוותה, ביקרו בכיתת לימוד חדשנית וכן בחדר 

לזכרה של אגם לוי ז"ל ממושב חרות, שנהרגה באסון 
נחל צפית. בהמשך, ביקרו בבי"ס 'הדר השרון' ושמעו 
מפי שונית לאופר-זילברמן, מנהלת בית הספר על 

קידום למידה דו גילית. 

אבוהב התרשם מאוד מהובלת המועצה את מערכת 
ובצוותים  בתלמידים  הרבה  מההשקעה  החינוך, 

החינוכיים ומשיתופי הפעולה בין כל הגורמים.

בית הנער עין הורד

קרית חינוך 'דרור' זכה בפרס החינוך 
למוסדות החינוך המצטיינים

תלמידי לב השרון ממשיכים להוביל 
בזכאות לבגרות

מידי שנה מעניק משרד החינוך פרס מצוינות למוסדות 
חינוך אשר הוכיחו עשייה חינוכית ייחודית ואיכותית 
המובילה למצוינות. השנה קיבלה את הפרס 'קרית 

חינוך והתרבות 'דרור'. 

זו הפעם השנייה בה זוכה בית הספר בפרס היוקרתי. 
לקבלת הפרס במעמד שר החינוך ומנכ"ל המשרד 

הוזמנו צוותי דרור והמועצה. 
עמיר ריטוב, ראש המועצה: "אנו נרגשים עם קבלת 
את  ומברכים  השנייה  בפעם  החינוך הארצי  פרס 
התלמידים, ההנהלה, הצוותים החינוכיים, ההורים וכל 
שותפי העשייה במועצה. בית הספר ראוי לכל הערכה 

על הישגיו הייחודיים בכל התחומים".

כבר שנים שתלמידי קריית החינוך 'דרור', שבמועצה, 
מחזיקים בנתוני זכאות לבגרות מהמרשימים ומהגבוהים 
בארץ והשנה נרשם שיא חדש. על פי נתוני משרד 
החינוך, בשנת הלימודים תשע"ח )2018(, נתוני הזכאות 
לבגרות בקריית החינוך דרור הם מקום שלישי בארץ 

עם 95.5%.
עמיר ריטוב, ראש המועצה: "המועצה האזורית לב 
השרון שמה בראש סדר עדיפויותיה את תחום החינוך 
ופועלת כל העת לקידומו. אנו גאים בתלמידינו על 
הישגיהם והובלתם בשיעור הזכאות הארצי לבגרות. 
הישגים אלה אפשריים בזכות מערכת החינוך המצוינת 
בהובלת המורים, המנהלים ואנשי המקצוע במחלקת 

החינוך במועצה"

מזה שנים רבות פועל בתחום המועצה, במושב עין ורד 
מוסד בית הנער, בחסות משרד הרווחה, שמטפל בנוער 
בסיכון. במהלך השנים תושבי מושב עין ורד מחבקים את 
הנערים השוהים במקום ונערי המעון שולבו בתחומים 
שונים בקהילה ורבים מתושבי הישוב תרמו והתנדבו במעון. 
משרד הרווחה החליט לפעול לשינוי ייעוד המוסד ולהפכו 
ממוסד שיקומי למוסד סגור )חלופת בית כלא לנוער 
עבריין(. לצערנו, המהלכים של משרד הרווחה לשינוי 
הייעוד נעשו ללא עדכון המועצה או המושב. בבואנו לבחון 
שינוי זה, לא נמצא יתרון כלשהו להפעלת מוסד סגור בתוך 

ישוב ובתוך קהילה, כי ממילא בני הנוער אינם רשאים 
לצאת מהמוסד ולהתערות וזה בשונה ממעון שיקומי כפי 
שהיה. מתוך החלטה שמעון נעול לא יוקם בתוך הישוב, 
המועצה יחד עם ועד מקומי עין ורד ותושבי עין ורד פעלו 
ופועלים בכל האמצעים לשינוי המצב ובין היתר, המועצה 
הציעה למשרד הרווחה שטח חלופי לבניית המעון הסגור 
והועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרון קיבלה החלטה, 

שבמקום לא יוכל להבנות מוסד סגור.

משרד הרווחה הגיש ערר על החלטה זו. נמשיך לעדכן.

2 1
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יוצאים לדרך
כ-6,250 תלמידים פתחו בראשון בספטמבר את שנת 

הלימודים תש"פ במוסדות החינוך ביישובי המועצה.
בגני הילדים ביישובי המועצה;  ילדים  מתוכם, כ-850 
כ-2,500 תלמידים בבתי הספר היסודיים; 2,600 תלמידים 
בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה; כ-300 תלמידים 

בחינוך המיוחד; כ-250 ילדים במעונות היום

ב ב העניינים חינוך

גן 
הזית

השרוןאור 

גן 
נחליאלי

שכטרמןממ"ד

גן גפן

לב 
הפרדס

גן תות

הדר 
השרון

דרור

בכר 
רוסו
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ב ב העניינים

מתחילת שנת 2019 השיטור הקהילתי במועצה האזורית 
לב השרון מקיימים פרויקטים רבים בבתי הספר ובגני 
הילדים במועצה. במסגרת הפרויקט 'בית ספר בטוח' 
– הועברו לתלמידי חטיבת הביניים בקריית החינוך 
'דרור' הרצאות בנושאי אלימות פיזית, מילולית ואלימות 
ברשת, צעצועים מסוכנים, אופניים חשמליים ועוד. 
בסיום הפרויקט התקיים יום קהילה במשטרה עם כלל 

גורמי הביטחון וההצלה וכ-1,200 תלמידים. 

במסגרת הפרויקט 'שוטר בגן הילדים' שהועבר במספר 
גני חובה וטרום חובה, השוטרים העבירו לילדים סדרת 
הרצאות בשלל תחומים – זהירות בדרכים, מפגש עם 

אנשים זרים, חפצים חשודים ועוד. 
בסיום הפרויקט התקיים יום קהילה בכל גן, בו הוצגו 
אמצעי המשטרה ויחידותיה וכן התקיימו הרצאות 
ותיקים  לאזרחים  יום  במועדוני  סרטונים  בשילוב 

בישובים. 

שוטר בגן הילדים

מזה כ-4 שנים ישנה ירידה משמעותית של כ-40% 
בעבירות בתחום הפריצות לבתים וגניבות הרכבים 

בלב השרון.
ירון בלנרו פלג, קצין הביטחון במועצה:  לדברי 
"הירידה בכמות העברות במועצה , היא בזכות עבודתם 
המסורה של שוטרי חבל לב השרון, תחנת שדות, מתנדבי 
ולוחמי כיתת הכוננות המועצתית אשר עושים לילות 
כימים במלחמה בפורצים, לצד שימוש נרחב באמצעים 

טכנולוגיים. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה".

נלכד בעדשת 
המצלמה

ביטחון

מצלמות האבטחה במועצה מוכיחות 
את עצמן

המועצה השקיעה כשני מיליון ש"ח 
לטובת היערכות מוסדות החינוך 

במהלך הקיץ ועם סיום פעילות הקייטנות, מחלקות 
המועצה השונות נערכו לפתיחת שנה"ל תש"פ. המועצה 
השקיעה כשני מיליון ₪ לטובת היערכות מבני מוסדות 
החינוך. ההיערכות לשנת הלימודים כללה היבטים רבים 
כגון: שיפוץ מבנים בדגש על בטיחות, הוספת כיתות, 
כתיבת תכניות חינוכיות, רישום לצהרונים, שיבוץ 
תלמידים במסגרות החינוך המיוחד, איוש תקני כח 

אדם, הכנת לוח היסעים לתלמידים ועוד. 

בשנת הלימודים הקרבה יושם דגש במערכת החינוך 
במועצה על מספר נושאים מרכזיים, ביניהם היערכות 
לרפורמה בחינוך המיוחד בהתאם לתיקון לחוק בנושא, 
והתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. מטרת התכנית 
היא הכנה של בוגרי בתי הספר להתמודדות מוצלחת עם 
אתגרי העתיד ולשליטה במיומנויות המאה ה-21, כגון: 
יצירתיות וחדשנות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, 
קבלת החלטות, אוריינות מידע ותקשורת, עבודת צוות 

ולמידה עצמאית. 

נושאים אלו יהוו חלק מתכנית תלת שנתית אשר נכתבה 
במועצה. המועצה נבחרה להשתתף בתהליך כתיבת 
תכנית משותפת - לרשות ומשרד החינוך, שמוביל 
האגף לתכנון ואסטרטגיה במשרד החינוך. משמעות 
התהליך היא שכל מנהלות המחלקות הרלוונטיות 
במועצה: גנים, חינוך, נוער וחינוך משלים נפגשו יחד 
עם כל המפקחים הרלוונטיים בגנים, בתי ספר יסודיים 

ממלכתיים וממלכתיים דתיים, בתי ספר על יסודיים. 

אלו גיבשו תכנית עבודה תלת שנתית, משותפת, אשר 
מבוססת על נתוני המועצה בתמונה החינוכית וכן 
במבחני המיצ"ב ומשקפת את האתגרים הייחודים לנו.

התהליך החל בפגישה משותפת שהתקיימה במשרד 
החינוך בהשתתפות ראש המועצה, סגנו והמנכ"לית יחד 
עם מנהלות המחלקות והמפקחים. בהמשך התקיימו 
פגישות נוספות להגדרת האתגרים המועצתיים והיעדים 

ולכתיבת התוכנית, בהן השתתפו גם נציגי מוסדות 
החינוך במועצה ונציגי הנוער.

עמיר ריטוב, ראש המועצה: "אני רואה חשיבות רבה 
במהלך זה שמאפשר להתבונן באופן מערכתי על צרכי 
החינוך במועצה ועל האתגרים העומדים בפנינו ברצף 
החינוכי מגיל הגן עד יב'. חשוב לגבש תכנית כוללנית 
שתיתן מענה מיטבי לילדנו בעידן הזה ותייצר שפה אחת 
בין כולנו. מאחל לתלמידים, להורים לעובדי החינוך 
ולעובדי המועצה המלווים את העשייה החינוכית שנת 

לימודים פוריה ומוצלחת".
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ב ב הענייניםב ב העניינים

שנת הלימודים תש"פ כבר החלה והחטיבה העליונה 
בקריית חינוך 'דרור', החלה ליישם את המודל 'פדגוגיה 
מוטת עתיד', אשר מייצר אפשרויות לימוד פרסונליות 
לתלמידים. היוזמה התגבשה מול אגף מו"פ ויזמות 
במשרד החינוך יחד עם קרן אדרי, מנהלת החטיבה 
העליונה, שלומית עצמון וחגית לוי קדמי, סגניות 

בחטיבה העליונה.
"עם  מנהלת החטיבה העליונה:  אדרי,  קרן  לפי 
המעבר לפדגוגיה חדשנית ומשתנה, שמנו דגש על 
רעיון הפרסונליות, בו התלמידים יוכלו לבחור את מועד 
בחינת הבגרות שלהם ואת אופן הלמידה במקצועות 

הליבה". 
לפי המודל, לתלמיד תינתן הבחירה של אופי הלמידה 
- 'תלמידים מלמדים תלמידים', או בדרך של למידה 
מונחית מורה ואולי גם על ידי הנחייה של מורה דרך 

GOOGLE CLASSROOM. גם המורה יוכל לבחור את 
הדרך הרצויה עבורו ללמד את השיעורים.אדרי הוסיפה, 
"בעולם שבו קצב השינויים גדול, עלינו ללמד את 
התלמידים לדעת כיצד ללמוד. באופן הזה, התלמידים 
יבחרו את דרך הלמידה אך לא יוכלו להשתמש באותה 
הדרך לכל המקצועות. אלו יצטרכו להתמודד באחד 
מהמקצועות לפחות, בדרך המתאימה להם פחות. 
באמצעות הצבת מכשולים מובנים בדרך והתמודדות 
איתם, התלמידים יוכלו לפתח חוסן וכישורי התמודדות 

לעתיד". 

לסיכום אומרת אדרי: "בשנה החולפת, קיימנו פיילוט 
קטן שעבר בהצלחה גדולה, והשנה, בכוונתנו להגדיל את 
זירות הלמידה ואת האפשרויות הפרסונליות בשכבות 

י', י"א, י"ב".

הדרך להצלחה מתחילה בתוכנו 

כל אחד הוא יחיד ומיוחד

כולנו מכירים את המשפט "סוף מעשה במחשבה 
תחילה". הפירוש הפשוט הוא, שמעשינו, דיבורינו, 
התנהגותנו - מבוססים על מחשבות שחלפו בראשנו, 
על פירושים שנתנו לסיטואציות שונות. מחשבות אלה 
הובילו אותנו להרגיש תחושות מסוימות ומתוך זה פעלנו 
במציאות כפי שפעלנו. התלמידים המגיעים יום יום 
לשערי בית הספר ממ"ד שכטרמן, נדרשים להתמודד 
עם אתגרים שונים ולעיתים מורכבים בכמה רבדים. 
ברובד הלימודי התלמידים מתמודדים עם השאיפה 
להצליח, עם הפער בין הרצוי למצוי והיכולת להתאושש 
מנפילות. ברובד החברתי התלמידים מתמודדים בצורך 
לקבל הערכה וכבוד, במציאת והשמעת הקול הייחודי 

וכן ברובד הרגשי. 

ממ"ד שכטרמן שם לו כיעד מרכזי ללוות את התלמידים 
בתהליכים פנימיים אלה, ולכן בית הספר פעל להטמעת 
המודל 'פדגוגיה מתבוננת' )קונטמפלציה(, המכוונת את 
נקודת המבט של הלומד, מהרגל של עשייה ופעולה 

בעולם, לעבר התבוננות בעצמו. 

לפי המודל, על התלמידים להבין תחילה את עולמם 

הפרטי ומתוך כך לרכוש את היכולת להבין את האחר. 
חינוך קונטמפלטיבי כולל יכולות מנטליות אפשריות, 
לרבות התבוננות, נוכחות, קבלה, אי-שיפוטיות, מודעות, 
תובנה, תשומת לב, ראייה וקשב. את הרציונל הזה תרגמו 
בבית הספר לתוכנית שנקראת: 'מהתבוננות להתמרה', 
שהייתה חלק בלתי נפרד משגרת היום ואינה מוגבלת 
למסגרת זמן ספציפית, כך שהיום-יום בבית הספר 
מתנהל עם נוכחות של השיח רגשי, הוקרת הצלחות 
וראייה חיובית. בפעילות שיא של התהליך השנתי, 
התלמידים למדו את הסיפור 'ציפור הנפש' ואף יצרו 

פסל סביבתי בדמותה. 

לפי נילי יצחקי, מנהלת בית הספר: "השפה הרגשית 
הפכה להיות חלק ממשימת הצוות כולו ולכן, גם צוות 
המורים עבר השתלמות שבה הכירו את עקרונות 
ה-C.B.T )טיפול קוגניטיבי התנהגותי( ואת הכלים 
שאותם תרגלו על עצמם ויישמו במסגרת עבודתם. 
להטמעת שפה בית ספרית, ובייחוד שפה רגשית, 
נדרשים תהליכי עומק ארוכי טווח. לפיכך, בשנת 
הלימודים הנוכחית נמשיך ביעדים הללו תוך השבחת 

הפעולות ודיוקן". 

חינוך אל העתיד - ומעבר

חינוך

חגית לוי-קדמי )50( אמא לשלוש בנות, תושבת אבן 
יהודה מונתה לתפקיד מנהלת חטיבת הביניים 'דרור'. 

חגית היא בעלת תואר שני בביולוגיה, תעודת הוראה 
במדעים, ובוגרת קורס מנהלים – מכון אבני ראשה. 
היא עובדת בקרית חינוך 'דרור' משנת 1996, 
ובמהלך השנים מילאה שלל תפקידים שונים, 
ביניהם, סגנית מנהלת חטיבה עליונה, מורה 

לביולוגיה כולל הגשה לבחינות הבגרות, מחנכת, 
מקשרת מקצוע, מקשרת שכבה ומקשרת פדגוגית. 

"אני מאמינה כי עשייה חינוכית משמעותית תורמת 
לעיצוב אישיותו של התלמיד, מנחילה ערכים ונורמות 

חברתיות נאותות, ומהווה מרכיב עיקרי בצמיחתה 
והתפתחותה של האישיות האינדיבידואלית של כל תלמיד, 
בדרך להגשמת חלומותיו. כדי להגיע למצוינות 
במרחב הלימודי והחברתי, יש לזמן לתלמיד 
סביבת לימודים איכותית, מגוונת ומותאמת 
אישית, תוך טיפוח דיאלוג מתמיד, קשר אישי, 

ויצירת אקלים חברתי מיטבי. 
יחד עם קהילת בית הספר, הרשות ומשרד החינוך 
נמשיך להצעיד את התלמידים למצוינות חברתית 
ופדגוגית, תוך הקניית מיומנויות רלוונטיות לחיים 

משמעותיים במאה ה-21".

מינוי חדש בדרור: חגית לוי קדמי - מנהלת חטיבת הביניים

בבית הספר על-שם 'בכר רוסו' בצור משה ישנם 600 
תלמידים. כל ילד הוא עולם ומלואו עם צרכים שונים, 
נקודות חוזקה שונות ותחומי עניין שונים. מתוך הכרה 
בייחוד של כל תלמיד ותלמידה, צוות בית הספר כולו 
התגייס למשימה של מיפוי הצרכים השונים, במטרה 
לייצר מרחבי העצמה וקבוצות העצמה עבור כלל 
תלמידי בית הספר בתחום הרגשי, החברתי והלימודי. 
כך, שכבר בשנת הלימודים תשע"ט 95% מתלמידי בית 
הספר לקחו חלק בקבוצת העצמה לימודית/חברתית/

רגשית כזו או אחרת. 

יפית הראל, מנהלת בית הספר על-שם 'בכר רוסו': 
"אנו גאים בנתונים אלו ונמשיך לפתח את מגוון המענים 
ואת שלל האפשרויות עבור כלל התלמידים גם השנה, 
על מנת לסייע להם לממש את יכולותיהם ולהגיע 
להישגים לימודיים וחברתיים מתוך תחושת הצלחה, 

מסוגלות ומימוש עצמי". 

'בכר רוסו', ממשיך להתחדש כל העת, והשנה התחדשו 
במערכת הידרופוניקה בגן הקיימות, בחדר בריחה 
שמשלב את כלל מקצועות הלימוד. בנוסף, הנהלת 
בית הספר הגישה 'קול קורא' להקמת חדר הכלה רגוע 

ומזמין, שהם מקווים לזכות במימון. 

כמו כן, בית הספר יצא לדרך חינוכית חדשה השנה  - 
פדגוגיה מוטת עתיד, שייעודה הוא  שימור רלוונטיות 
החינוך תוך התאמה לעידן של מציאות משתנה. נוסף 
על כך, בית הספר זכה לקחת חלק בפרויקט של משרד 
החינוך הנקרא 'לימוד משותף', שמטרתו קירוב לבבות 
ולמידה על סובלנות והכרת האחר. במסגרת הפרויקט 
ילדי שכבה ד' יקיימו מפגשי למידה עם תלמידי שכבה 
ד' בבית הספר 'אבן רושד' בקלנסואה. צוותי ההוראה 

כבר החלו במפגשים ובלמידה המשותפת. 
לדברי הראל: "יעד חשוב ונוסף בשנה זו הוא העמקת 
הקשר שהולך ונרקם עם קהילת ההורים. נמשיך 
בעבודה המשותפת לכתוב סיפור חדש ב'בכר רוסו', 
נמשיך בהרצאות במסגרת קהילה לומדת ונרחיב 
ונעמיק את שיתופי הפעולה בין הצוות וההורים לרווחת 

התלמידים".

בכר 
רוסו

בכר 
רוסו

דרור

ממ"ד 
שכטרמן
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ב ב העניינים חינוך

מגמת מצוינות
"המנדט שלנו זה לתת לתלמידים את המפתחות והכלים 
לצאת לחיים הכי טוב שהם יכולים". זו תפיסת עולמה של 
אריאלה בן ארי, מנהלת קרית חינוך ותרבות 'דרור' 

במועצה האזורית לב השרון. 
ניתן לומר כי התלמידים בבית הספר מקבלים את 
המפתחות והכלים הכי טובים, והתוצאה נראית לעין. 
מזה כעשור אחוז התלמידים הזכאים לבגרות נשאר 
דומה , והשנה עומד על כ-95.5%. יתרה על כך, גם פרס 
החינוך למוסדות חינוך מצטיינים בישראל לשנת תשע"ט 
ניתן לבית הספר 'דרור'  ובנימוקי הפרס נאמר בין היתר: 
"על פעילות חינוכית רבת השראה ולא שגרתית המלווה 
בתהליכי חשיבה וניסוי ייחודיים ובנכונות לשיפור מקצועי 

מתמיד ולשאיפה למצוינות".

אם חשבתם שבן ארי וצוות המנהלות והמורים בבית 
הספר נחים על זרי דפנה, תחשבו שוב. 

"אנו נמשיך לקיים את המנדט – הגעה להישגים טובים. 
הבשורה לשנת הלימודים הנוכחית היא המשך הטמעת 
הפדגוגיה של המאה ה-21 אל תוך הכיתות. כלומר, מעבר 
מלמידה פסיבית של התלמידים ללמידה אקטיבית. באופן 
הזה התלמיד יוכל לבחור לעתים את התכנים ולעתים 
את דרך הלמידה. באופן הזה המורים יוכלו גם ללמד 
תכנים שהם יותר מתחברים אליהם. זה הכיוון הכללי 

שמערכת החינוך בארץ הולכת אליו". 
נתוני הזכאות לבגרות מתייחסים לשכבת י"ב בה כ-400 
תלמידים הלומדים במגמות שונות: אמנות, מחול ומוזיקה, 
תקשורת וקולנוע, עיצוב, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, 
גיאוגרפיה, מדעי החברה ומדעי המחשב. לדברי בן ארי, 
המורים מאוד מחויבים ומכוונים להצלחת התלמידים. 
נתון נוסף שבן ארי מציינת בגאווה הוא העובדה שאין 
אחוז נושרים בבית הספר. מי שנכנס לבית הספר לא עוזב. 

"לחינוך יש חשיבות ברמת ביטחון המדינה"
בן ארי בת 49 מתגוררת ברעננה עם בן זוגה איל ושלושת 
בניהם. היא החלה את הקריירה המקצועית שלה ב'דרור'  
בשנת 1997 כמורה לאזרחות והיסטוריה, מחנכת, רכזת 
שכבה ובשנת 2012 מונתה למנהלת בית הספר – תפקיד 

אותו היא ממלאת עד היום.

תמיד ידעת שאת רוצה להיות מורה? 
"לא. התחבטתי במה ללמוד, אבל ברגע שהתנסיתי בהוראה 

– לא התלבטתי יותר. הרגשתי שאני במקום הנכון". 

את מרגישה שהוראה זו שליחות?
"שליחות זו מילה גדולה. בכל זאת זה המקצוע שלי ואני 
מקבלת עבורו תשלום, אבל, באותה נשימה אני מרגישה 
שאני עושה דבר מאוד חשוב ולמקצוע החינוך יש חשיבות 
ברמת ביטחון המדינה. אני אוהבת העבודה שלי. אני מאוד 
מאמינה שחינוך והשכלה הם המפתח לחברה בריאה, 
ודמוקרטית ואני גאה ושמחה שאני עובדת במקצוע הזה, 

אם זה מול המורים, התלמידים וההורים. בית הספר שלנו 
לא פועל בחלל ריק, הוא גוף שמשפיע בתוך הקהילה, 

ואני מאוד שמחה לקחת חלק בזה". 

זו גם הייתה החוויה שלך כתלמידה בבית ספר? 
"אני יכולה לומר שבדיעבד מאוד נהניתי בתיכון, בעיקר 
בגלל שהרגשתי שאני יכולה להיות פעילה, להביע את 
דעתי ולהשפיע. היו לי מורים שעד היום אני זוכרת אותם 
בהמון חיבה, כיוון שהם נתנו לי להרגיש שאני אינטליגנטית, 
שיש לי מה לתרום ואני בין שווים. כמובן שלא הכל היה 
ורוד, אף פעם לא הכל ורוד, אבל בית הספר היה בשבילי 
מקום מאפשר – וזו התחושה שאני מאחלת לתלמידים 

שלי". 

היום את מחפשת את אותו סוג של מורים? 
"אני מחפשת מגוון של מורים, עם אישיויות שונות. השפע 
של מורים המגיעים מרקע שונה מעשיר את בית הספר 
ואת הלימודים בו. אחת המורות שאני זוכרת לטובה היא 
המורה לספרות מעוררת ההשראה. אני זוכרת שהיא 
לימדה בצורה מעניינת ולא מתחנפת. למדתי ממנה 
להשמיע את דעתי ולא לפחד. אני מחפשת מורים שירגישו 
בנוח להתבטא ויאפשרו לתלמידים לנהוג באותו האופן".
2,523 תלמידים, המגיעים מכל  בבית הספר לומדים 
יישובי לב השרון ופרדסיה. זה בית הספר התיכון היחיד 

במועצה בחינוך הממלכתי. 

איך מצליחים להגיע לכל התלמידים ולוודא כי אף 
תלמיד לא ייפול בין הכיסאות?

"המטרה שלנו היא לתת לכל תלמיד ותלמידה את ארגז 
הכלים לחיים שאחרי התיכון. אנו מנסים לייצר מנגנונים 
שונים על מנת שאף תלמיד לא ייפול בין הכיסאות ולא 
יהיה שקוף במערכת. המבנה הארגוני של בית הספר 
מאפשר שכל תלמיד ייראה על ידי גורם מקצועי, אם 
מדובר על מחנכים, רכזי שכבה, יועצים ומורי בית הספר. 

המטרה היא לתת מענה לכל תלמיד, כאשר אנו לוקחים 
בחשבון שלכל אחד יש אישיות שונה וצרכים שונים 
– לפעמים צריכה להיעשות עבודה יותר אינטנסיבית 
ולעתים צריך לשחרר. מעבר לכך, אנחנו מנסים לפתח 
יותר פתרונות עבור התלמידים שיאפשרו להם ללמוד 
באופן יותר פרסונלי. כך, כל תלמיד יוכל לבנות לעצמו 
את מסלול הלמידה, ובאופן הזה תהיה לו השפעה ישירה 
על לימודיו, ולא רק מערכת החינוך תכתיב עבורו את 

התכנים ואת צורת הלמידה". 

לסיכום, איזה מסר תרצי להעביר לתלמידים?
"כל אדם צריך להכיר את עצמו, לדעת ללמוד להתמודד 
עם המציאות הקיימת, ולא לשכוח שהוא חלק מקהילה 
וחברה. חייב להיות איזון בין שני החלקים. כמובן, 
אני מבקשת לאחל לתלמידים שנת לימודים פורייה 

ומעניינת". 

ראיון עם אריאלה בן ארי, מנהלת קרית חינוך 'דרור'

דרורסלפי 

"לחינוך יש חשיבות
    ברמת בטחון המדינה" 
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ב ב העניינים

שם: רינת שפאן, 46

מקום מגורים: קדימה צורן

מקצוע: מחנכת בבית הספר 'לב הפרדס'

תחביבים: אוכל טעים, ספרים טובים ולהיות 

עם אנשים אהובים

מאכל אהוב בראש השנה: חרוסת של אמא

איחול לשנה החדשה:להמשיך להיות שמחה בחלקי

מאכל אהוב בראש השנה: ירקות מתוקים )צימעס(תחביבים: שחייה וקריאהמקצוע: סגנית מנהלת בית הספר 'בין ההדרים'מקום מגורים: קריית השרון, נתניהשם: נעמה הר נוי, 37
איחול לשנה החדשה: שתהיה שנה מלאה הצלחות, נחת ובריאות

שם: תרצה יפרח, 26
מקום מגורים: מושב עין-שריד

מקצוע: מחנכת בבית ספר 'לב הפרדס'

תחביבים: ספורט אתגרי, שחייה בבריכה והאזנה למוסיקה על חוף הים

מאכל אהוב בראש השנה: עוגת דבש מעוטרת בפיצוחים מקורמלים

איחול לשנה החדשה: מאחלת שנשאף גבוה מהשנה הקודמת, שנצלח אתגרים ברוגע ובהנאה, 

שנדע לממש את שאיפותינו ולגדל דור מוצלח בהמון אהבה. שתהיה שנה מבורכת ופורייה

שם: סופי מושקובסקי

מקצוע: הוראה והנחייה, קריית חינוך 'דרור'

תחביבים: קולנוע ותיאטרון

מאכל אהוב בראש השנה: "פקיילה" )עלי מנגולד ושעועית( 

וגפילטע של גיסתי הפולניה

איחול לשנה החדשה: נמשיך לחנך את ילדנו ולסייע ביצירת 

חברה הומניסטית הקשובה לאחר, סבלנית וסובלנית.

שנמשיך לחזק ולייצר חברה אנושית המכבדת כל אדם באשר 

הוא אדם. מאחלת לנו אהבה אחד לשני ושלום

מאכל אהוב בראש השנה: גפילטע פישתחביבים: משחקי כדורדתי 'שכטרמן'מקצוע: מורה לחינוך גופני בבי"ס הממלכתי מקום מגורים: הוד השרוןשם: שי שלייפר, 41
איחול לשנה החדשה: שנזכה להיטיב עם האחר

שם: צלילה גולן
מקום מגורים: קיסריה

מקצוע: מפקחת בתי הספר היסודיים ממלכתיים 
במשרד החינוך

תחביבים: טיולים בעולם וקריאה
מאכל אהוב בראש השנה: צימעס של אמא

זו  ששנה  ייתן  מי  ברכה  החדשה:  לשנה  איחול 
תהיה טובה לא פחות מקודמתה שנמשיך לטייב 
ולהוביל את מערכת החינוך הנפלאה בלב השרון 

לפסגות של מצוינות אישית ומערכתית.

שם: ליאת שדה, 42

מקום מגורים: יד חנה, עמק חפר

מקצוע: מורה בבית הספר 'בכר רוסו', מחנכת כיתה, רכזת 

הקשר הרב דורי ומורה מובילה בתחום המתמטיקה

תחביבים: הופעות חיות, קריאה, חתירה בים

מאכל אהוב בראש השנה: עוגת הדבש של בתי שירה

איחול לשנה החדשה: לתלמידיי אאחל להגיע בכל בוקר 

יום  שכל  מרוצים.  ממנו  ולחזור  הספר  לבית  בשמחה 

קצת,  עוד  התקדמו  כי  טובה  בהרגשה  יסתיים  לימודים 

לעבר היעד אותו הציבו לעצמם. 

ב ב העניינים חינוך

מה מאחלים לנו אנשי החינוך  במועצה לשנה החדשה? 

מקום מגורים: מושב עזריאלשם: כרמית חפץ, 43
'בין ההדרים'מקצוע: מנהלת חשבונות, מנהלנית בבית הספר 

תחביבים: לטייל, לבשל, לאפות ולשחק עם ילדיי

מאכל אהוב בראש השנה: הדגים של אמא שלי 
איחול לשנה החדשה: בריאות, שאמשיך 

להתפתח בתפקידי ולהיות תמיד מאושרת

שם: הילה ברוכי, 28
מקום מגורים: פרדסיה

איחול לשנה החדשה: שנגשים חלומות ונהנה גם מהדרך!מאכל אהוב בראש השנה: תפוח ודבשתחביבים: לטייל ולהכיר מקומות חדשיםמקצוע: יועצת בבית ספר 'בין ההדרים'

שם: רותם בר, 40
מקום מגורים: קדימה

מקצוע: מחנכת כיתה ורכזת מדעים בבית ספר 'לב הפרדס'

תחביבים: לצייר, לנגן על פסנתר, לטייל ולעשות כושר

מאכל אהוב בראש השנה: גפילטע פיש

בשמחה,  מלאה  שנה  לנו  שתהיה  החדשה:  לשנה  איחול 

שנה של סבלנות והקשבה הדדית, שנה של נתינה והגשמת 

חלומות ואולי גם מציאת זוגיות
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ב ב העניינים קהילה

אירוע ההתרמה השנתי של 'הקרן בכפר' התקיים למען 
'אז  בסימן  שהתקיים  האירוע  בקהילה.  נזקקים  ילדים 
המיתולוגי  האופנה  בית  של  אופנה  תצוגת  כלל  והיום' 
מיוחדת,  אופנה  תצוגת  וכן   1954 מאז  הפועל  'משכית' 
בכפר'  'פרוטיאה  הגמלאים  כפר  דיירות  עשרות  שבה 
נאספו  ההתרמה  אירוע  במסגרת  המסלול.  על  צעדו 
יכולת בלב  ילדים ממשפחות מעוטות  11,500 ₪ לטובת 

השרון עבור תשלום לקייטנות הקיץ.

הגמלאים  כפר  "דיירי  המועצה:  ראש  ריטוב,  עמיר 
לב  מקהילת  נפרד  בלתי  חלק  הם  בכפר'  'פרוטיאה 
ממסורת  חלק  היא  האחרונה  האופנה  תצוגת  השרון. 
לטובת  תורמים  במסגרתה  במקום,  הקיימת  שנים  רבת 
למועצה  יכולת.  מעוטות  למשפחות  בקייטנות  הנחה 
וקשר  רבים  פעולה  שיתופי  ישנם  בכפר'  ול'פרוטיאה 
הדוק, אנו מברכים על האירוע ומקדמים שיתופי פעולה 

נוספים בעתיד.

סבתות על עקבים
דיירות כפר הגמלאים 'פרוטיאה בכפר' 

במועצה גייסו 11,500 ₪ לטובת ילדים 
מעוטי יכולת בתצוגת אופנה מיוחדת

היעד – קריירה! 
לשירותי  במחלקה  מתקיימת  האחרונים  בחודשיים 
בעולם  העוסקת  קבוצה  במועצה,  וקהילה  רווחה 
הקבוצה  צעירים.  תעסוקת  של  הרחב  התוכן 
מתקיימת בשיתוף 'תכנית יתד' – התכנית הלאומית 
לצעירים וצעירות במצבי סיכון של משרד הרווחה.
מודולריים,  מפגשים   12 כוללת  התעסוקה  קבוצת 
אשר עוסקים בתחומים מגוונים כגון הכוונה והדרכה 
עם  היכרות  לימודים,  או  תעסוקה  תחום  לבחירת 
עולם העבודה המשתנה, המיומנויות הנדרשות, זיהוי 
החסמים, הצרכים והרצונות של כל צעיר וצעירה - 
ועד התאמת כל אלו למקצוע או לימודים מותאמים. 
בקבוצה משתתפים 10 צעירים המתגוררים במושבי 
סיכום  נעשה  מפגשים  ארבעה  כל  לאחר  המועצה. 
את  ומסכמים  תעודות  מקבלים  הצעירים  שלב, 
חדש  לתחום  כניסה  לקראת  דנו  בהם  הנושאים 
בנושא התעסוקה. כלל הצעירים בקבוצה מקבלים 
פרטני.  סיוע  ובמקביל  לשבוע  אחת  קבוצתי  מענה 
ידי  על  מועברים  והקבוצתיים  האישיים  המפגשים 
בכלל  התעסוקה  בתחום  ומומחה  מקצועי  גורם 
עובדת  ידי  על  מלווה  הקבוצה  בפרט.  ובצעירים 
מעטפת  נותנת  אשר  יתד,  תכנית  מטעם  סוציאלית 
מקצועית לתהליך ואשר תמשיך ללוות את הצעירים 

עם סיום הקבוצה. 
<< לפניות בנושאי צעירים - ניתן לפנות לליטל זק, 
מ"מ עובדת סוציאלי יתד, במחלקה לשירותי רווחה 

וקהילה במועצה אזורית לב השרון. 

אגדה יהודית עתיקה מספרת שחמשת מועדי ישראל 
)פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה ויום הכיפורים ( נתכנסו 
ודנו בשאלה מי מהם תופס את המקום הראשון בחגי 
ישראל, ולמי זכות הבכורה, לפי ערך חשיבותם הערכית. 
לאמור איזה חג מטביע את חותמו והושעתו על חיי הרוח 
של היהודייה והיהודי. מסקנתם היא שראש השנה הוא 
המפתח כי על בני האדם להאמין במציאות הצדק ולהבין 
את גודל אחריותו, בכל צעד לחשוב על מעשיו, לפני עשיה 
ופעולה, ושיש עונש ושכר. בלי תפיסת עולם זו, הרי כל 
האידיאלים מופשטים ואינם ברי ביצוע. במחזור התפילה 
נאמר: "היום ייכתב בספר הזיכרונות" לאמור, כי בתפיסת 

היהדות הכול נכתב, בספר השמימי. 

המתבוננים במציאות חיינו מכירים שכיום מרבים לרשום 
ולכתוב כל מה שקורה, לעתים מתוך חיפזון והרצון להיות 

"אין" התגובה ספונטנית וחסרת אחריות. 
אין חסרון במשפטים וקיים שפע של בתי דין בעולמנו. 
מלא במשפטים, מלא במעצרים, ובתי סוהר - שם, דנים 
את הזולת ובתלמוד נאמר: שהאדם הראשון נברא בראש 

השנה ונשפט, גם, בראש השנה.

אלוקים פונה אליו בקריאת "אייכה", קול שיש בו להביא 
לחשבון נפש. היכן אתה בן אדם, "אייכה". בן אדם, אשר לך 
עולם ומלואו, והיכן אתה בעצמך שרוי, מי אתה ומה אתה.
לעתים, אנו נפגשים באדם תקיף במעשיו ולפתע מתהלך 

כסהרורי ולאמיתו של דבר לא אירע לו כלום. אלא שמצפונו 
נוקפו ומייסרו ומתחרט על חטאיו לחברה הכללית והפרטית. 
אשריו, כשינתב את חשבון נפשו שלו לתיקונו ותיקון 
העיוותים שעיוות. יסוד היסודות ביהדות, "עבירות שבין 
אדם לחברו" אפילו יום הכפורים העוצמתי אינו מכפר עד 
שיבקש סליחה ומחילה מנפגעיו, ויסלק חובותיו". משום 

כך, מאלף ההרכב המופלא של מועדי ישראל.

בניגוד לכל החגים, המזכירים אירועים היסטוריים, הרי 
ראש השנה אין בו כל זיכרון ו/או מעשה היסטורי. ובכל 
זאת בתפילות ראש השנה מכונה החג "יום הזיכרון", כי 
כאשר אנו כחברה וכיחידים ויחידות משכילים לערוך 
חשבון נפשה של אומה סוערת, והיחיד והיחידה יודעים 

טיבו של חשבון נפש זה ערך עליון, שאין ערוך לו.

יהי רצון, ומי ייתן, שנרצה להתחדש, ואז, נתחדש, ובורא 
עולם, יחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש...נוספות.

הנכתב ממקורותינו ועל פי השקפת היהדות.

בברכת השנים הטובות לברכה, ולשנה טובה ומבורכת, 
תכתבו, תכתבנה ותחתמו, ותחתמנה...

 שלכם באהבה
הרב אשר זמל שליט"א

"יהי רצון, ומי ייתן, שנרצה 
להתחדש... ובורא עולם יחדש עלינו 

שנה טובה ומתוקה כדבש"
הרב אשר זמל שליט"א בברכה לשנה החדשה
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קהילה

דורות  עמותת  של  היום  במרכז  נערך  האחרון  ביולי 
במושב חרות, כנס תושבים פתוח, כשלב מתקדם בגיבוש 
בלב השרון, שתטיב את  הוותיקים  לאזרחים  אב  תכנית 
תכנית  במועצה.  החיים  תחומי  של  רחב  במגוון  חייהם 
האב בחסות ראש המועצה ובהובלת המחלקה לשירותי 
רווחה וקהילה, נכנסת להילוך גבוה. בימים אלה חברת 
מתכנסת  התהליך,  את  לבצע  נבחרה  אשר  'אשחר' 
לכתיבת התוכנית והצגתה בהמשך בפני הנהגת המועצה 

וחברי המליאה. 

אירוע  האחרון  ביולי  קיימו  במועצה  הנשים  פורום  נשות 
נפרד  זה  באירוע  המוביל.  מהצוות  ופרידה  שנה  סיום 
הפורום מאיריס ריטוב, אשר כיהנה בתפקיד יו"ר הפורום 

בשבע השנים האחרונות.
תרומתה  על  לאיריס  הוקרה  אות  ניתן  האירוע  במסגרת 

ועשייתה הברוכה לאורך שנותיה בתפקיד.

עו"ס עדי לשם, מרכז תחום עבודה קהילתית במועצה, ברך 
את איריס וחברות הצוות המוביל על עשייה משמעותית, 

מלאה באכפתיות, חום ואהבה, לאורך השנים
לאורך שנות פעילותו הפעיל הפורום מיזמים חברתיים למען 

הקהילה כולה כדוגמת:

"במזל דגים": 
הכנת ארוחות חג חמות, בראש השנה ובפסח, למשפחות 

מחבקים את  דור הוותיקים

אירוע סיום שנה ופרידה מהצוות המוביל - פורום נשים 

הצפוי  מספר  וותיקים,  אזרחים  כ-2,875  השרון  בלב 
הן  התכנית  מטרות  הקרוב.  בעשור  עצמו  את  להכפיל 
מנת  על  הקיימים,  השירותים  והנגשת  חידוש  התאמה, 
לוותיקי לב השרון. לצורך  ויעיל  להעניק שירות איכותי 
קיים  מידע  של  ניתוח  ונעשה  נאסף  האב,  תכנית  גיבוש 
הצרכים,  למיפוי  איכותני  ניתוח  וכן  סטטיסטיים  ונתונים 
וביישובים.  במועצה  תפקידים  בעלי  עם  עומק  ראיונות 
וארגונים המעניקים  כן התבצעו ביקורים במוסדות  כמו 
נערכו קבוצות מיקוד ברחבי המועצה,  שירותים שונים, 
התקיים ערב שולחנות עגולים ולבסוף נערך כנס תושבים 

פתוח.
המועצה  תושבי  כל  הוזמנו  והמעצים  המרגש  לכנס 
שהנושא קרוב לליבם, למפגש של סיעור מוחות משותף. 
דיניסמן  דגני  אורית  מד"ר  סקירה  קיבלו  המשתתפים 
החשיבה  ומגמות  התהליך  אודות  'אשחר'  מחברת 
בשולחנות  חלק  המשתתפים  לקחו  בהמשך  והפיתוח. 
עגולים, אשר הונחו ע"י מנכ"לית המועצה הגב' פנינה 
רווחה  לשירותי  המחלקה  ומנהלת  משה  אמויאל 
וקהילה הגב' אורית בר ועובדים סוציאליים מהמחלקה.
חלקו האחרון של הערב הוקדש ליריד יוזמות קהילתיות 
למען אזרחים וותיקים, פרי רעיונות יצירתיים וחדשניים 
את  הציגו  אשר  הכנס,  משתתפי  המועצה  תושבי  של 

רעיונותיהם לכלל המשתתפים. 

ובודדים הנזקקים לסיוע.

"מיד ליד": 
בזאר בגדים יד שנייה, בשיתוף קניון דרורים. כל ההכנסות 

ממכירת הבגדים הועברו לטובת נזקקי לב השרון

מלכת לב השרון: 
מסע ג'יפים לנשות לב השרון, להעצמה וגיבוש.

כלפי  באלימות  הבינלאומי  המאבק  יום  לציון  אירועים 
ל"עמותת  התרמה  ואירועי  הבינלאומי  האישה  יום  נשים, 

חיים" שהפכו למסורת במועצה.

חותם  הפורום  ונשות  איריס  הטביעו  השנים  לאורך 
מערך  לקידום   חברתית  ומנהיגות  לפעילות  משמעותי 

נשים אקטיביסטיות ומשפיעות בקהילה.

מספר תושבים שנה קודמת < 23,242 | מספר תושבים* < 23,323 | שטח שיפוט )דונם( < 56,587     
מספר משקי בית < 6,965 | דירוג סוציואקונומי < 8

מועצה אזורית לב השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

)באלפי ש"ח(

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

% ביצוע 2017 % ביצוע 2018 תקציב 2018 הוצאות

11.69% 24,525 12.07% 26,472 25,951 משכורות ושכר כללי

20.03% 42,018 18.95% 41,571 41,160 פעולות אחרות

29.55% 61,991 30.46% 66,816 64,444 שכר חינוך

26.53% 55,657 26.36% 57,815 60,821 פעולות חינוך

1.79% 3,747 1.86% 4,080 4,218 שכר רווחה

5.09% 10,668 5.37% 11,769 11,135 פעולות רווחה

0.76% 1,594 0.75% 1,639 1,565 מימון

4.57% 9,590 4.18% 9,178 9,495 פרעון מלוות 

100.00% 209,790 100.00% 219,340 218,789 סה"כ

2,033 4,295 גרעון בשנת בחוב

2017 2018

0.98% 2.00% % הגרעון השוטף מההכנסה

5.52% 6.26% % הגרעון הנצבר מההכנסה

28.32% 27.40% % עומס המלוות מההכנסה

18.53% 16.24% % סך ההתחייבויות מההכנסה

9,026 9,404 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

555 559 מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017 2018

7,385 1,225 עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

20,095 19,529 תקבולים במהלך השנה

26,255 19,003 תשלומים במהלך השנה

1,225 1,751 עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

מאזן

2017 2018 נכסים

27,047 21,472 רכוש שוטף

9,164 11,711 השקעות

54 54 השקעות לכיסוי קרנות 
מתוקצבות ואחרות

11,463 13,458 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

47,728 46,695 סה"כ

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017 2018 נכסים

19,032 17,767 יתרת חוב לתחילת השנה

75,299 77,325 חיוב השנה

)10,440( )9,981( הנחות ופטורים שניתנו

1,102 )2,056( העברה לחובות מסופקים 
וחובות למחיקה

84,993 83,055 סך לגביה

67,226 66,916 גביה בשנת הדוח

17,767 16,139 יתרת חוב לסוף השנה

13,396 16,139 חובות מסופקים וחובות 
למחיקה

31,163 32,278 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל 
חובות מסופקים

30% 25% אחוז גביה מהפיגורים )*(

93% 94% אחוז גביה מהשוטף )*(

79% 81% יחס הגביה לחוב הכולל )*(

37 38 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
 

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

% ביצוע 2017 % ביצוע 2018 תקציב 2018 הכנסות

58.60% 121,737 57.65% 123,967 131,345 הכנסות עצמיות

34.00% 70,647 34.67% 74,564 71,186 השתת' משרד החינוך

4.83% 10,044 5.01% 10,768 9,951 השתת' משרד הרווחה

2.56% 5,321 2.61% 5,604 6,115 השתת' משרדי 
ממשלה אחרים

0.00% 8 0.07% 142 192 מענקים ומלוות

100.00% 207,757 100.00% 215,045 218,789 סה"כ

*השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים *נכון לחודש אוקטובר 2018
 וחובות למחיקה

2017 2018 התחייבויות

38,500 34,920 התחייבויות שוטפות

7,949 9,970 קרן לעבודות פיתוח ואחרות

54 54 קרנות מתוקצבות

1,225 1,751 עודפים זמניים נטו בתב"ר

47,728 46,695 סה"כ

2017 2018

58,844 58,915 עומס מלוות לסוף שנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

"כשאתה נותן ומתרוקן זו הקרבה, כשאתה נותן ומתמלא זו אהבה"  
נורית גוילי
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קהילה

החל מחודש ספטמבר, נפתחים חוגי המקהלות 
במושב חרות לכולם.

רפרטואר  שרות  עשור,  כבר  פועלות  אשר  המקהלות 
ומופיעות באירועים  ומגוון בעיבודים ל-3 קולות,  עשיר 
מוסטקי  אורי  של  המוזיקלי  בניהולם  המועצה,  ברחבי 

ורם סופר.

מחכים לכם בשמחה! 
ימי ראשון | 19:00-21:00
 בית החבר מושב חרות

לפרטים נוספים: מרב רודף שלום, 054-4434432

ו! נ בואו לשיר אית
חבורת הזמר של מושב חרות 

ביולי 1929, נוסד הישוב תל מונד על ידי הברון אלפרד, 
ביולי  בפרדסים.  שעבדו  יהודים  עבור  הקימו  אשר 
שנה   90 חגגה  מונד  תל  המקומית  המועצה  האחרון, 
ליישוב  והערכה  אהבה  שכולו  באירוע  להיווסדה 
מוזיאון   - הלורד  בבית  הראשונים  בחצר  הוותיק, 
התיעוד של גוש תל מונד. האירוע הנוסטלגי בהנחיית 
לפיד  אור   - מונד  תל  גוש  התיעוד של  מרכז  מנהלות 
ודרור עמרני צויין עם שירה בציבור. בין השירים סופרו 

סיפורים נוסטלגיים על הישוב ונערכו קטעי משחק. 
משה דין, בנו של ראש המועצה הראשון של תל מונד 
שנה   90 חגיגות  של  נפלא  “ערב  האירוע:  לאחר  כתב 

למושבה". 
אביו,  זיכרונות  על  סיפר  חרות  ממושב  ברטוב,  אסא 
על שמחת העלייה על הקרקע, על החלוצים שהתיישבו 
יום  מקומיים.  וסיפורים  ריקודים  "שירים,  במקום: 

הולדת שמח למושבה הנפלאה".
השרון,  לב  האזורית  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר 
שיתוף  על  וברך  הולדתה  ליום  מונד  תל  את  ברך 
הפעולה הטוב בין הרשויות לאורך השנים. ריטוב ציין 
 1954 עד  וכי  משותפת  הייתה  הדרך  של  תחילתה  כי 

הייתה רשות משותפת אחת לתל מונד ולמושבים.  

עו”ד שמואל סיסו, ראש המועצה המקומית תל מונד 
ציין: “ערב נוסטלגי זה שזור בניגון שנמשך כבר למעלה 
משלושת אלפים שנה שבתוכה תל מונד מככבת כבר 
90 שנה. אני מאחל לנו עוד ערבים רבים של ניגון, סיפור 
ומנחיל  חיל  אני גאה על מרכז התיעוד שעושה  ושיר. 

את המורשת לדורות הבאים”.

בית הלורד הוא אחד משבעת הבתים הראשונים 
בישוב, אשר נבנה בשנת 1931 עבור סר אלפרד מונד 
- הלורד מלצ’ט, משפחתו וחברת “מטעי ארץ ישראל”. 
כיום משמש הבית כמרכז תיעוד לתולדות גוש תל 
מונד הכולל תערוכות קבע: ממצאים ארכיאולוגיים, 
הלורד מלצ’ט, ראשית ההתיישבות, המשק המושבי, 
ביטחון והגנה ועוד. כמו כן משמש הבית כארכיון 
היסטורי המתעד את תולדות גוש תל מונד ומייסדיו. 

תגידו מזל טוב לתל מונד!

נוך מחפשת מתנדבים לתכנית  המחלקה לחי
מועצתית לקידום אנגלית מדוברת 

דרושים תושבים דוברי אנגלית לקיום שיחות 
עם תלמידים בבתי הספר.

שעות ההתנדבות יתואמו עם המתנדב
מוזמנים לפנות למחלקה לחינוך לפרטים נוספים

 mhinuch@lev-hasharon.com :בדוא"ל
או בטלפון 09-7960209
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לב השרון 
בתמונות

מופע סיום הפרויקט 'מקורוק'
עם הזמר אליעד

מופע סיום של חוג אמנויות הבמה

ראש המועצה ונציגות 'פרוטיאה בכפר' עם 
תרומה שנאספה לטובת ילדים מעוטי יכולת

ביקור ח"כ קטי שטרית 
מהליכוד במועצה אולם הספורט 

החדש 'לב הפרדס'

טיול לכפר קייקי בלום

חניכי כנס ט' גוש יע"ף של המועצה 

מסייעים ותורמים לתושבי חבל מודיעין

מחנה קיץ 2019
סיפורי בראשית

אחדות וייחודיות:
תערוכת תלמידי המועצה 

בקניון 'דרורים'

הפקת מרי פופינס
בבית הספר 'הדר השרון'

חידון ציונות וזהות
כיתות ד'-ו'

ב ב העניינים קהילה
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ב ב העניינים

בתחילת חודש אוגוסט הסתיים לו מחנה קיץ ייחודי – 
משלחת נוער לב השרון – מלניץ, אשר לקחו בו חלק שישה 
בני נוער תושבי המועצה. קבוצת בני הנוער מלב השרון 
הייתה הקבוצה הישראלית היחידה במחנה! במסגרת מחנה 

 .'Respect And Tolerance' הקיץ שפעל תחת הסיסמא

בני הנוער ביקרו בעיירה מלניץ )Mallnitz(, שבאוסטריה 
יחד עם צעירים נוספים ממדינות גרמניה, אנגליה, צרפת, 
פולין ורוסיה. לבני הנוער מהמועצה הייתה ההזדמנות 
להיפגש עם נוער מרקע תרבותי וחברתי שונה, להתגבר 
על דעות קדומות, לשיר ולשחק יחד, להתחרות ולהתייחס 

לאחרים בכבוד וסובלנות. 

חוויה מדהימה, יצא לי להכיר תרבות חדשה, 
אתרים ונופים יפים, מאכלים טעימים ובעיקר 
אנשים מדהימים. במהלך המשלחת למדתי 
על אורך החיים של האנשים שחיים שם ואת 
התרבות הכל כך שונה ממה שאנו מכירים, 
מה שבדרך כלל לא חווים כתיירים בחו"ל. 

זו חוויה של פעם בחיים.
ליקה סרוק, תלמידת כיתה י"ב

המשלחת בשבילי הייתה חוויה מעצימה 
מאוד ומשמעותית. כנער, לראות תרבות של 
מדינה אחרת ולהיחשף לחיים של נערים 
כמוני במקום אחר בעולם – זו הייתה חוויה 
מלמדת ומעניינת מאוד. נהניתי מכל רגע. 

זאת הייתה חוויה שאזכור לכל החיים".
נוח אלטמן, תלמיד כיתה י"ב

משלחת של שבעה תלמידים משכבת י״ב ושני מורים 
מקרית חינוך 'דרור' יצאה בחודש יולי האחרון לייצג 
את ישראל במחנה נוער בינלאומי ברוסיה, שזו שנתו 
ה-25 להיווסדו. ישראל הוזמנה להשתתף בו משנת 
2016 ומשלחת הנוער מקריית חינוך 'דרור' נבחרה 

לייצג השנה את ישראל. 
מטרת המחנה היא לקרב בני נוער מעורבים, יצירתיים 
וספורטיביים מאומות שונות וממדינות שונות, לחשוף 
אותם לתרבויות השונות ולעודד מנהיגות ושיתופי 

פעולה. המחנה בחסות האיחוד האירופאי. 

משלחת הנוער של לב השרון לאוסטריה 

השגרירים שלנו   ברחבי העולם

גאווה ללב השרון
משלחת תלמידים ומורים מקריית חינוך 'דרור' 

נבחרה לייצג את ישראל במחנה נוער בינלאומי ברוסיה 

הקיץ יצאתי למשלחת למחנה הנוער הבינלאומי 
לז'ורני, ברוסיה. יצאתי כבר לכמה וכמה משלחות 
ייצוגיות בחיי, אבל אני יכולה להעיד שזו הייתה 
המשלחת הכי משמעותית שהשתתפתי בה. הרגשתי 
שאני מייצגת את מדינת ישראל ומראה אותה בצורה 
הטובה ביותר, ותוך כדי כך זוכה להכיר תרבויות 
שונות ומגוונות. הרגשתי שהתפתחתי במשלחת 
הזאת, דחפתי את עצמי אל קצה גבול היכולת בצורה 

הטובה ביותר ובעיקר נהניתי מכל רגע.

שחר אלטרס, עולה השנה לי"ב

ב ב העניינים נוער
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ב ב העניינים נוער

ביולי האחרון התקיימו שני כנסים משמעותיים לבוגרי 
י"ב בלב השרון: כנס ליוצאים לשנות שירות ומכינות 
ולבוגרי שלוש שנות פעילות במסגרת מדור נוער. 
במסגרת הכנס, הבוגרים נהנו מהרצאתו של מייסד 
על  שדיבר  פינק,  יאיא  בישראל  הציבורי  הלובי 
אקטיביזם חברתי של הדור הצעיר. לאחר מכן, קיבלו 
תעודות הוקרה ותיק גב שישרת אותם בהמשך העשייה 
המשמעותית שלהם בשנה הקרובה. באותו היום התקיים 
כנס המתגייסים המסורתי של המועצה האזורית לב 
השרון. הערב התקיים באכסניה המפוארת 'פרוטיאה 
בכפר' שאירחו אותנו ברוחב לב ותרמו להצלחתו של 

הכנס ועל כך שוב תודתנו והערכתנו הגדולה. את הערב 
הנחו נציגי תנועות הנוער: בני עקיבא, התנועה החדשה 

וכנפיים של קרמבו. 

עמיר ריטוב  בירכו את הבוגרים וריגשו את הקהל: 
ראש המועצה, דייז מסד מנכ"לית 'פרוטיאה בכפר', 
סגן  סגן יו"ר ועד הדיירים במועצה,  אליהו הוניג 
אלוף ניר אורן בשם צה"ל ועופר זילברבוש מהישוב 

חרות שדיבר בשם הבוגרים.
בחלק האמנותי של הערב, הבוגרים נהנו מהופעתם 

של יונתן פתחיה ולהקת 'חתולי רחוב'.

בוגרי י"ב יוצאים לדרך חדשה 

קום והתהלך בארץ
כמידי שנה המועצה האזורית לב השרון, באמצעות 
מחלקת נוער וחינוך משלים, מדור הנוער ומדור מניעה 
והסברה, יזמו מגוון פעילויות לשעות אחר הצהריים 
והערב, במטרה לספק לבני הנוער בילוי לשעות פנאי 
איכותיות ובטוחות בתוך היישובים ובמגרשי הספורט. 
כל שכבת גיל נהנתה מפעילות בתוך ביישוב ומחוצה 

לו, ימי כיף וטיולים.

השנה יצאו חניכי "התנועה החדשה" למפעלים ראשונים 
דרך התנועה החדשה.  חניכי כיתות ד'- ו' יצאו ליער 
בירייה ליד צפת, נהנו מטיול במימיו הקרירים של 
שמורת הטבע מג'רסה בגולן, טיילו בשמורת נחל דן, 
התנסו בבנייה מחנאית וחזרו עייפים ומרוצים. חניכי 
שכבות ז'-ח' יצאו לטיול חלופי לאחר שבוטלו מסעות 
התנועה החדשה. החניכים טיילו בנחל שניר, לנו בקייקי 
כפר בלום ולמחרת שטו בקייקים ועברו בפארק חבלים 
אתגרי. בדומה לשנה שעברה, גם השנה יצא טיול 
לכלל הנוער בשכבות ט'-יב'. ביום הראשון של הטיול 
בעקבות עומס חום, נהנו מטיול במג'רסה, לנו במכינה 
הקדם צבאית 'מיצר' ולמחרת בילו בפארק 'אקווה 

כיף' בכינרת. 

חניכי תנועת 'כנפיים של קרמבו' יצאו למחנה קיץ 
בישוב חיספין שברמת הגולן. במסגרת המחנה שנמשך 
שלושה ימים, החניכים עברו סדנאות שונות, בהן טאי צ'י, 
מעגל מתופפים ו-ODT )Out Door Training - סדנאות 

שטח( ובעיקר התגבשו! 

 

אוכפים חנייה בכחול-לבן
המועצה האזורית לב השרון

רשות החניה

נא הקפידו 

על חנייה 

כחוק והמנעו 

מקנסות

המועצה האזורית לב השרון החלה באכיפה של חניה מוסדרת בכחול-לבן באזור התעסוקה 
פארק השרון ואזור התעסוקה תנובות אשר בתחום המועצה

כדי להימנע מקנסות, שלמו עבור החניה באמצעות האפליקציות: פנגו וסלופארק או 
באמצעות מכשיר איזיפארק ובחרו לב השרון

עלויות
עלות שעת חנייה | 5.30 ₪

עלות חניה מקסימאלית ליום | 35 ₪
עלות מנוי חניה חודשי | 200 ₪ 

לבעלי תו תושב לב השרון | שעתיים ראשונות חינם

ימים ושעות אכיפה
א'-ה' | 9:00-19:00
יום ו' | 9:00-14:00 

חניון ציבורי ללא תשלום
לרשות התושבים והמבקרים באזורי התעסוקה פארק השרון עומד חניון ציבורי ללא תשלום 

ברחובות האופה פינת הזרם.

איך מקבלים תו תושב?
 1. תו חניה לתושבי לב השרון, מונפק במשרדי רשות החנייה במועצה או באמצעות אתר 

 lev-hasharon.com האינטרנט של המועצה 
2. התו בעלות של 25 ₪ לשנה ומאפשר חניה חינם שעתיים ראשונות ביום.
 3. על מנת להנות משעתיים ראשונות חינם, חובה להפעיל חניה באמצעות

 איזי פארק – מכשיר חניה אלקטרוני / חניה באמצעות האפליקציות "פנגו" / "סלופארק"

איך מבררים אודות דוחות חניה:
lev-hasharon.com :1. צפייה בתמונות העבירה ופרטי הדו"ח באתר המועצה

 2. לפניות ובירורים בנושאי דוחות חניה ופיקוח עירוני שטרם צברו קנסות פיגורים 
 HANAYA@LEV-HASHARON.COM :יש לפנות בדוא"ל   

 3. לפניות ובירורים לגבי דוחות חניה ופיקוח עירוני אשר צברו קנסות פיגורים ונמצאים  
   בשלב אכיפה ועיקולים יש לפנות לחברת מיתר בטל' 077-9033240 בימים א'-ה' 

   בין השעות 8:00-16:00
 4. שעות קבלת קהל במשרדי רשות החנייה: ימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:00 

   במועצה האזורית לב השרון

                                                                                                                    בברכה, 
                                                                                 רשות החניה
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ב ב העניינים מגזין

“הלכתי למפעלי קרמיקה 
בנתניה, ואמרתי שאני 

מתנדבת עם ילדי בית הספר 
ומציעה להם בתמורה 

לאבנים ג’חנון וקובנה”. 
מלי פתחיה, ממושב גאולים, אמנית הפסיפס 
ממושב גאולים מספרת על מקורות ההשראה 
מהמטבח  מתכון  משתפת  וגם  לאמנות  שלה 

התימני. 

אמנית הפסיפס 
של לב השרון

מלי פתחיה

אם חלפתם ליד בית הספר הממלכתי דתי ‘אור השרון’ 
יצירת  את  לפספס  יכולתם  לא  תנובות,  שבמושב 
הפסיפס  הספר.  בית  קיר  את  שמעטרת  הפסיפס 
היפיפיה של חומות ירושלים הוא פרי יצירתה של מלי 
פתחיה, בת 65, ממושב גאולים, אמא ל-3 וסבתא ל-5. 
נכדיה,  גם  וכעת  הספר  בבית  למדו  שילדיה  פתחיה, 
מתנדבת באופן תדיר בפעילויות הבית ספריות השונות. 
יחד עם מנהלת בית הספר, יעל יקיר, החליטו לקשט 
את הקיר שלפני זה עמד ריק. על היצירה פתחיה עבדה 
במשך שנתיים. תהליך היצירה היה בשיתוף צוות בית 
הספר והילדים שנרתמו לעבודה, לדוגמא כיפת הזהב 

עשויה מ-10 אגורות שהילדים אספו. 

איך השגת את האבנים? 
שאני  ואמרתי  בנתניה,  קרמיקה  למפעלי  “הלכתי 
בתרומה  להם  ומציעה  הספר  בית  ילדי  עם  מתנדבת 

לאבנים ג’חנון וקובנה”.

מה חשבו הנכדים על היצירה? 
שהוא  אמר  הנכדים  אחד  מאוד,  והתרגשו  “אהבו 
היצירה שלי. עשיתי את  בזכות  מפורסם בבית הספר 
הפסיפס בהנאה גדולה, לקחתי את הזמן ונתתי ליצירה 
להוביל אותי ואני שמחה שאחרים אוהבים ומעריכים”.

פתחיה  הספר,  בית  בחזית  הקיר  על  העבודה  לצד 
כיתות אנגלית. היא החלה את דרכה  גם עיצבה שתי 
המקצועית כמעצבת גרפית, נחשפה לאמנות בפסיפס 

בזכות גיסה ז”ל, שחלה בסרטן ומצא באמנות תרפיה. 
הוריה,  לזכר  גינת שעשועים  עיצבה  היא  לכך,  בנוסף 
את  תרם  משפחתה  בני  שכל  פסיפס  עבודת  יש  בה 
וכד  מהים  שהביאה  מאבנים  פינה  ליצירה,  חלקו 
שעשוי כולו מאבנים. הגינה מצויה בחצר בית הכנסת 
במושב גאולים. בנוסף לעבודות היצירה, פתחיה עורכת 
סדנאות בישול תימני לקהל הרחב ‘מתכונים מהמטבח 
של סבתא מלי’ בפייסבוק – בוא היא מראה את הסוד 
להכנת מאכלים תימנים מושלמים. הכל התחיל כאשר 
כלתה ביקשה ממנה מתכון ופתחיה לא ידעה לומר מה 
משקל  עם  אליה  הגיעה  גיסתה  המדויקות.  הכמויות 
דיגיטלי ועקבה אחרי כל שלב ושלב – עד שהבינה את 
הנוסחה המדויקת. בסופו של דבר נוצר ספר המתכונים 
זאת  דף,  על  כתובים  למרכיבים  מעבר  שהוא  הזה 
וכמובן,  מהעבר  אנקדוטות  תמונות,  עם  זמן,  קפסולת 

אוכל נהדר. 
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ב ב העניינים ספורט

מאז ומתמיד נגה מאור, בת 18 מהישוב ניצני עוז עסקה 
בספורט. מגיל קטן רכבה על סוסים, רקדה בבית הספר 
היסודי ג’ז והיפ הופ, שיחקה כדורסל ורכבה על אופני 
במקרה,  הגיעה  חופים  הכדורעף  משחק  אל  שטח. 
כאשר נתקלה בחוג לכדורעף בגיל 13 החליטה לנסות, 

התאהבה במשחק והשאר היסטוריה. 

בספורט  למצוינות  לאקדמיה  עברה  נגה   14 בגיל 
במכון ווינגייט, שם החלה בשגרת אימונים אינטנסיבית 
 – לספורטאים  הדרושה  המעטפת  כל  עם  ומסודרת 
אימונים תכופים, טיפולי פיזיותרפיה, פסיכולוג ספורט, 
תזונאי – הכל תחת ליווי של סגל מאמנים רחב בתנאי 
כ’ספורטאית  משרתת  חיילת  מאור  כיום,  פנימייה. 
מצטיינת’ המשחקת בנבחרת ישראל הבוגרת ומייצגת 
את המדינה בתחרויות שונות. לדברי מאור המפקדים 

מאוד מתחשבים בלוז הצפוף.

איך זה היה כנערה צעירה להגיע לווינגייט? 
“זה בהתחלה היה קשה ולא פשוט, אבל לא ויתרתי על 
גיל ההתבגרות ועל חברים, הצלחתי לשלב בין השניים. 
מאחים,  פחות  לא  שהם  לחיים  חברים  המון  הרווחתי 
ספורטאים כמוני מענפים שונים שגדלנו יחד באקדמיה 

מתקופת התיכון.

מה השלב הבא מבחינתך בתחום? 
קשה,  כייפי,  מדהים,  ספורט  הוא  חופים  “כדורעף 
ומאתגר אשר מתפתח מאוד בארץ בשנים האחרונות. 
החלום הגדול שלי הוא לייצג את ישראל באולימפיאדה, 
אבל הדרך לשם עוד ארוכה וקשה, הכרוכה באימונים 
הצבאי  השירות  על  שנים”.  לאורך  רבות  ותחרויות 
האימונים  בלוז  מתחשבים  מאוד  שהמפקדים  אמרה 
הצפוף. כספורטאית מצטיינת, מאור פותחת את היום 
אביב,  בתל  לקריה  ממשיכה  בווינגייט,  בוקר  באימון 

ומשם בחזרה לווינגייט, לאימון ערב. 

מאור,  של  הלא-שגרתיים  הפיזיים  לנתונים  פרט 
השחקנית  מאור  מ-1.90,  יותר  של  לגובה  שמתנשאת 
בארץ,  החופים  כדורעף  של  גדולה  לתקווה  הצעירה 

מאחר והתמחתה בו מגיל צעיר. 

טיפ שלך לנערות צעירות שרוצות לטפח קריירה 
בספורט? 

רעב  התמדה,  נדרשת  להצליח  כדי  בכן.  טמון  הכל 
להצליח ונחישות לאורך כל הדרך. 

החלום של נגה: טוקיו 2020
נגה מאור מניצני עוז סוללת 

את הדרך בענף כדורעף החופים
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איכות הסביבה

ויהי אור  ירוק
כחלק מתהליך התייעלות אנרגטית והחיסכון בחשמל, 
המועצה האזורית לב השרון החלה בפרויקט החלפת 
תאורת החוץ הקיימת בישובים, לתאורת לד חסכונית. 
עלות הפרויקט בשלב ההתחלתי עומדת על כ-8 מיליון 
₪, ונורות הלד הותקנו כבר בישובים שער אפרים, בני 

דרור, ניצני עוז, פורת, תנובות. 

המעבר לתאורת לד, משמעותו תועלת כלכלית ותועלת 
סביבתית. לנורות הלד יתרונות רבים, שהמרכזי ביניהם 
הוא חסכון משמעותי בצריכת האנרגיה. אורך חייה של 
נורת לד הוא של 14 שנים בממוצע, בהתאם לכך אורך 
החיים של גוף תאורת הלד ארוך יותר באופן משמעותי. 

החיסכון בא לידי ביטוי לא רק בעצם הפחתת צריכת 
החשמל, אלא גם בחיסכון בתחזוקה לאורך השנים. 
על פי ההערכות החיסכון בחשמל כתוצאה מיישום 

הפרויקט עומד על כ-70%. 

עמיר ריטוב, ראש המועצה:
"המועצה עשתה כברת דרך משמעותית בכל הנוגע 
בטיפול בסביבה ובהגנה עליה. פרויקט החלפת תאורת 
החוץ לתאורת לדים הוא יוזמה נוספת שמאפשרת 
למועצה לשמור על איכות הסביבה ולחסוך בחשמל. 
נמשיך לקדם יוזמות ופרויקטים דומים שיסייעו לנו 

לשמור על הסביבה". 

מועצת לב השרון היא הבית של כולנו. 
מועצה אזורית 

לב השרון

לאורך שנים נוהגת המועצה לפנות את כלל הגזם והפסולת הגושית המושלכת תושבים יקרים,
בתחומה – זאת ללא הגבלה וללא חיוב. לעתים אף ניצלו עברייני סביבה את 

המצב והשליכו פסולת ברחבי המועצה תוך ידיעה כי המועצה כבר תדאג לפנותה. 
למצב הקיים השלכות סביבתיות, תברואתיות ותקציביות משמעותיות שכן המועצה 

מוציאה תקציבי עתק על פינוי גזם ביחס לכל מועצה אחרת בארץ.
עם אישור התקציב לשנת 2019 ובמסגרת תכנית התייעלות, הצביעה מליאת 

המועצה בעד קיצוץ בסך 1.5  מיליון ₪ בהוצאות הטיפול בגזם. על כן, הוחלט כי 
איסופו ביישובי המועצה יעשה על פי מכסות שנקבעו על ידי אנשי מקצוע. ישוב 

שיבקש לעבור על המכסה שנקבעה יהיה אחראי על פינוי יתרת הגזם. בימים אלו 
בזכות הקיצוץ בתקציב איסוף הגזם  תוכל המועצה לתקצב שירותים נוספים הפסולת והגזם המושלכת. הסתיים פיילוט ליישום המתווה החדש ותוצאותיו מעידות על ירידה חדה בכמות 

לתושבים בתחומי החינוך, הסביבה, הרווחה, הביטחון ועוד.
כמו בכל תהליך חדש יתכנו אתגרים ותקופת הסתגלות אך אין לי ספק כי יישום 

פרטים נוספים באתר המועצה.הרפורמה יועיל לכולנו, לחינוך ילדינו ולאיכות החיים של כולנו.
שלכם ובשבילכם, 

עמיר ריטוב, ראש המועצה

הכנת קומפוסט
למה? איך? כמה?

היחידה לאיכות הסביבה תומכים במיחזור הפסולת 
האורגנית הביתית ומעודדים הכנת קומפוסט בבתי 
כ-70%  ועוד.  חינוך  במוסדות  בחממות  התושבים, 
מהפסולת הביתית שלנו היא אריזות וכ- 8% מהפח 
הם חומר אורגני )שאריות המזון( המהווים חלק ניכר 
ממשקל הפח הביתי.  תהליך הכנת הקומפוסט הינו 
תהליך טבעי אשר ניתן לנצלו לטובת הגינות הפרטיות 
שבבתים. בהתאם לכך, יכולים תושבי המועצה לרכוש 

קומפוסטר )מיכל להכנת קומפוסט( ב-50% הנחה!!!

מהו קומפוסט?
דשן אורגני עשיר ומשובח המיוצר משאריות פסולת 
אורגנית, אשר בדרך-כלל מוצאות את דרכן אל פח 

האשפה. 

מדוע כדאי להכין קומפוסט?
     מיחזור טבעי - הכנת קומפוסט מחזירה לקרקע את 

    המרכיבים הטבעיים אשר נלקחו ממנה.

    הפחתת נפח הפסולת - כל אדם במדינת ישראל
      מייצר בממוצע כ-2 ק"ג פסולת ביום. הכנת קומפוסט
    מצמצמת את כמות הפסולת האורגנית הביתית
הנשלחת להטמנה ומפחיתה את עלויות הטיפול בה.     

     חזרה לטבע - הקומפוסט משמש כדשן אורגני טבעי
     לכל צמחי הגן והבית )פרחים, דשא, שיחים ועצים(,
     השימוש בו מפחית את הצורך בדשנים כימיים, מטייב

    את הקרקע ומעשיר אותה.

באילו חומרים ניתן להשתמש לצורך הכנת קומפוסט?
מן הבית: שאריות פירות וירקות, לחם, אורז, אטריות, 

שאריות קפה ושקיות תה, בעצם כל שאריות המזון.
מן הגינה: ענפים רכים גזומים של עצים ושיחים, עלי 

שלכת, דשא קצוץ וגזם.

שונות: פיסות קטנות של בדים טבעיים )כותנה או צמר(, 
נייר, קרטון או טישו בכמויות קטנות.

אילו חומרים אסורים לשימוש?
שומן, הפרשות אדם, הפרשות של חתולים וכלבים, 
פגרי חיות, מחטי אורן, עשבים שרוססו בקוטלי חרקים, 
צמחים נגועים במחלות, סיבית או דיקט, חומרים אשר 
אינם מתפרקים באופן ביולוגי )מתכות, פלסטיק, זכוכית 

וכו'(, סוללות וכל חומר רעיל אחר.

כיצד מכינים קומפוסט?
    יש להעמיד את הקומפוסטר בגינה, במקום מוצל

    ונוח לגישה, על גבי האדמה.

     בתחתית הקומפוסטר רצוי להניח שכבה של גזם גס 
     אשר יירקב לאט, ויאפשר ניקוז טוב ואוורור ערימת

    הקומפוסט מלמטה.

     מעל הגזם יש להניח לסירוגין פסולת אורגנית רטובה
      ומעליה פסולת יבשה )שילוב של חומר "רטוב" וחומר

    "יבש" יעיל לפעולת פירוק הקומפוסט(.

     ערימת הקומפוסט צריכה להיות לחה )כמו מטלית
    סחוטה(, לא רטובה מדי ולא יבשה מדי. 

    במידה והערימה יבשה מידי יש להוסיף לה מים.

      רצוי לערבב את הערימה המצטברת בקומפוסטר מדי
      כמה חודשים, באמצעות קלשון או מוט, כדי לאפשר

    אוורור טוב יותר של מרכז הערימה.

     בזמן היווצרות הקומפוסט, הפסולת האורגנית פולטת
    חום של עד 70 מעלות. 

     החום מעיד על כך שהתהליך מתקדם לקראת יצירת 
    קומפוסט.

איגרת ראש המועצה 
 בנושא רפורמת 

איסוף הגזם
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אנו מזמינים את תושבי המועצה האזורית 
לקחת חלק פעיל בגיבוש תכנית המתאר הכוללנית של המועצה.

)חוקי( המתווה מדיניות  תכנית מתאר כוללנית היא מסמך סטטוטורי 
תכנון וכיווני פיתוח עתידי, ומנחה את התכנון המפורט )תב"ע( הנגזר 
ממנה במרחב המועצה ובכל אחד מיישוביה, בעשרות השנים הקרובות. 

המועצה  עתיד  בעיצוב  פעיל  חלק  לקחת  מוזמנים  המועצה  תושבי 
והיישוב בו אתם גרים. מטרת מפגשי שיתוף הציבור היא לשמוע אתכם 
- כיצד הייתם רוצים לראות את המועצה האזורית בכלל, ואת היישוב 
שלכם בפרט, בעשורים הקרובים, מה הן הסוגיות, הצרכים והאתגרים 

איתם אתם מתמודדים במהלך חיי היום-יום.

 23 .10 המפגש יתקיים בתאריך 19.
בקרית חינוך דרור בין השעות 18:00-20:00

מפרט הפעילות ותוכן המפגש יפורסמו בהמשך

כם עימנו, נשמח לראות
לאישור השתתפות ניתן לפנות אל הועדה לתכנון ובניה במייל:

mira@lev-hasharon.com, ilan@lev-hasharon.com
ובטלפון למירה, מזכירת הועדה: 073-2521590

תחבורה

למנהל   )58( משה  יאיר  מונה  האחרון,  באוגוסט 
מחלקת התחבורה החדש של המועצה, הוא החליף 

את יוסי ספי דיין שפרש לגמלאות. 

משה, תושב מושב שער אפרים, נשוי + ארבעה ילדים 
37 שנים  ישראל במשך  נכדים. שירת במשטרת  ושני 
וינגייט  מכללת  בוגר  משה  שונים;  מודיעין  בתפקידי 
וניהול  בתעשייה  ראשון  תואר  בעל  כדורגל,  במגמת 
ממכללת אפיק, בוגר קורס מנב”טים ובוגר קורס בוחני 

נהיגה של משרד התחבורה. 
משה  התחבורה,  מחלקת  כמנהל  לתפקידו  בנוסף 
וועדה  במועצה.  ותנועה  תמרור  וועדת  את  גם  ירכז 
מעברי  חידוש  חדשים,  תמרורים  להצבת  אחראית  זו 

חציה, פסי האטה וקווי עצירה. 

התחבורה  מחלקת  בפני  העומדים  האתגרים  מה 
עם תחילת שנת הלימודים?

“האתגר העיקרי הוא הסעת הילדים מבתיהם אל בתי 
ילדים,  כ-5,500  על  מדובר  בבטחה.  ובחזרה  הספר 
לכלל  שהועבר  שלי,  המוטו   .3-18 בגילאים  מרביתם 
מחלקת  ב’.  מועד  אין  לבטיחות   - הוא  המועצה  נהגי 
הסעות,  לצורכי  יום,  מדי  מציבה  במועצה  התחבורה 
ועוד  14 אוטובוסים צהובים  כ-52 אוטובוסים, מתוכם 
למעלה מ-90 כלי רכב שונים, בהם מוניות ומיניבוסים 
החינוך  ומוסדות  הספר  לבתי  תלמידים  להסעות 
עומסי  עם  מתמודדים  אנו  לה.  ומחוצה  במועצה 
הילדים  את  להביא  ומחויבים  באיזורנו  קשים  תנועה 
בזמן לבית הספר. אני בטוח כי יחד עם נהגי המועצה 

המסורים נצליח לעמוד במשימה."

תכירו את האיש ששומר עלינו בדרכים

עשרת הדברות 
לבטיחות בדרכים 
בדרך לבתי ספר: 

לאוטובוס נמתין על המדרכה ולא על 
הכביש.

נמתין עד לעצירתו המוחלטת של 
האוטובוס. עם פתיחת הדלתות - 

נעלה בזהירות.

ניכנס לאוטובוס מהדלת הקדמית 
בלבד. נעלה בנחת ולא נדחוף.

בזמן הנסיעה - נקפיד לשבת.

נקפיד לא להוציא יד או ראש מחלון 
האוטובוס ולא נעמוד בשעת נסיעה.

נרד בזהירות רק לאחר עצירתו 
המוחלטת של האוטובוס. נשים לב 

למדרגות הגבוהות.

נקפיד לא להשליך חפצים בתוך 
האוטובוס ומחוצה לו.

נשמור על שקט בזמן הנסיעה ולא 
נפריע לנהג להתרכז בנהיגתו.

נרד מהדלת הקדמית בלבד לכיוון 
המדרכה.

נחצה את הכביש רק לאחר 
שהאוטובוס ייסע מתחנת ההורדה.

"לבטיחות אין מועד ב’"

הזמנה למפגש שיתוף ציבור
תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית לב השרון
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עיתון המועצה האזורית לב השרון

ספטמבר 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
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