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60 ישראל חוגגת 

המועצה 
האזורית לב 

השרון מברכת 
את תושביה ואת 

כל בית ישראל 
ביום עצמאות 

שמח . 
מי ייתן והעשור 

השביעי יביא 
בכנפיו שלום, 

רגיעה ופריחה 
ישראלישראללמדינה כולה
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דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,

רחג הפסח חלף עבר לו ואנו נמצאים לפני יום הזי
כרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות 
ויום העצמאות. כוחו של כל אחד מהימים  ישראל 
הללו  הוא עצום ושלושתם, משולבים יחד, מהווים  
החרות,  ערך  את  ומדגישים  וקוממיות  יצירה  כוח 
הערך הנשגב שכולנו שואפים ומייחלים לו ומוכנים 

להקריב למענו כל שנידרש. 
וכדברי ברל כצנלסון:

מבית  צאתו  יום  את  שנים  אלפי  "עם שומר במשך 
עבדים... מאבות אל בנים, דרך כל הדורות, נמסר דבר 
יציאת מצרים כזיכרון אישי, אשר איננו מחוויר ואיננו 
דוהה. איזה יצר חרות עמוק טבוע בלב עם, שיכול 
אותה  ולמסור  כזאת  יצירה  ליצור  ימיו  באביב  היה 

מדור לדור".
השנה מציינת מדינת ישראל 60 שנים לתקומתה. 

הס בבתי  הילדים,  בגני   - השרון  בלב  אצלנו,  רגם 
פר, במחלקת תרבות ובמדור הנוער ציינו את שנת 

השישים למדינה בדרכים רבות.
המטרה הראשונה של התוכניות החינוכיות ל-60 

שנות עצמאותנו היא להכיר, להוקיר, לציין ולחגוג 
את הישגי היישובים והמדינה ב-60 שנות קיומה.

וכאירוע שיא אזורי-קהילתי, התקיימה לראשונה 
צעדת לב השרון לתלמידי כיתות ד'-ו'.

מחלקות  של  פעולה  שיתוף  פרי  הינה  הצעדה 
המועצה השונות, שנרתמו לנושא והצליחו בכוחות 
שבכוונתי  ומרגש,  מרשים  אירוע  להפיק  משותפים 

להפכו למסורת בלב השרון.
 60 בסימן  נוספות  ותרבותיות  חינוכיות  פעולות 
למדינה, תתקיימנה גם במהלך החודשים הקרובים.

גיליון חגיגי זה של עיתון המועצה מוקדש רובו ככולו 
לציון יום העצמאות השישים למדינה. בהזדמנות זו, אני 
מבקש לאחל לכל משפחת לב השרון  איחולים ליצירה 

רולהתחדשות תוך תחושת חופש וחרות, שתהיה זו תקו
פה של צמיחה ופריחה לכל אחת ואחד מכם.

שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

דבר המערכת

לקוראים שלום,
על מנת לשפר את עיתון לב השרון ככלי למידע 
ועדת עיתון, הכוללת את  וכבמה לתושבים, הוקמה 
מילי יפרח מצור משה – חברת מליאה, אורי בר-מעוז 
ורד  מעין  צחורי  יהודה  מליאה,  חבר   – שריד  מעין 
– עורך העלון ביישוב, פנינה אמויאל-משה – דוברת 

המועצה  ואורנה הדס – עורכת עיתון לב השרון.
הוועדה, המהווה למעשה גם את מערכת העיתון, 
קוראת לתושבי לב השרון לשלוח חומרים לעיתון 
צילומים,  ספרותיות,  יצירות  כתבות,  מכתבים,   –
שעשועונים וכו', או להמליץ על נושאים לכתבות.

כתבים  להיות  הרוצים  כאלה  ביניכם  יש  ואם 
בעיתון, נשמח לשיתוף פעולה עמכם.

המערכת קוראת גם לוועדי היישובים לדווח לעיתון 
על פעילויות מיוחדות ביישוביהם.

לחברי  לפנות  ניתן  וכיו"ב,  הצעה  שאלה,  בכל 
בר- אורי   ,054-6322154  – יפרח  מילי  המערכת: 
מעוז – 054-4201010, יהודה צחורי – 2478404-

אורנה   ,09-7960232  – אמויאל-משה  פנינה   ,054
הדס – 050-8980825.

בתקווה לשיתוף פעולה פורה,
מערכת עיתון לב השרון

ועדות 
המועצה

ועדות חובה

ועדות רשות

פליישר אמיר
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עיתון המועצה האזורית לב השרון

www.lev-hasharon.com :אתר המועצה
עורכת: אורנה הדס- 050-8980825

orna-h@bezeqint.net :דואר אלקטרוני
דוברת המועצה: פנינה משה 7960232־09

עיצוב גרפי: מירב אבישיד
הפקה: חדשות נתניה

מו"ל: המועצה האזורית לב השרון
טל': 222־590־599־1

פקס: 7961219־09
דפוס: גרפופרינט

המועצה האזורית לב השרון 
מתחילה בתהליך לפיתוח ארגוני

ראש המועצה האזורית לב השרון כינס 
ייעוץ  בנושא  את עובדי המועצה למפגש 
ארגוני למועצה ובישר על תחילת עבודה 
עם חברת "אמן" - חברה לייעוץ ארגוני.

הוועדה  התחילה  חודשים,  כשלושה  לפני 
יצחק שעתאל, סגן  לייעוץ ארגוני, בראשותו של 

רראש המועצה, את עבודתה. הוועדה ראיינה כע
שר חברות לייעוץ ארגוני ובדקה התאמתן לליווי 

רשל תהליך פיתוח ארגוני במועצה. הוועדה הור
כבה מחמישה נבחרי ציבור: יצחק שעתאל, אורי 
בר מעוז, אורה גפני, משה רז ורוני שרפי ושלושה 

רעובדי מועצה: פנינה אמויאל משה, דוברת המו
לוי  ואתי  הילדים  גני  מנהלת  לוטם,  לאה  עצה, 

–אוסי, מנהלת כח אדם.
בתום הראיונות, בחרה הוועדה בחברת "א.מ.ן" 

לליווי התהליך.
המפגש  את  פתח  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר 

החגיגי, בו השתתפו עובדי המועצה ואמר:
ר"מטרת העל של התהליך היא שיפור השירות לתו

שבים. הוועדה לייעוץ ארגוני עשתה עבודה מצוינת 
ועתה חובת ההוכחה חלה על החברה שנבחרה".

"לא  הוסיף:  המועצה  ראש  סגן  יצחק שעתאל, 
ניתן להניע את התהליך ובטח שלא ליישמו ללא 

שיתוף פעולה של העובדים".
לתה השותף  השרון,  מפע"ם  מנהל  הס,  רקובי 

ליך, נתן את ברכתו לתחילת העבודה ואמר שהוא 
רואה בפיתוח הארגוני את אחת הדרכים לשיפור 
עבודת הרשות. הס הבטיח שמפע"ם תהיה שותפה 

לתהליך.
רצביקה רז מחברת א.מ.ן הציג את שלבי העבו

דה, אשר יכללו: בשלב א' - לימוד המצב הקיים, 
בשלב ב' - גיבוש תכנית עבודה ליישום ובשלב ג' 
יישום והטמעה. הוא ביקש את שיתוף הפעולה   -
וכן,  התהליך  אורך  לכל  והמנהלים  העובדים  של  
פתיחות וכנות, מעורבות בונה וניהול תהליך מתוך 
דיאלוג והקשבה. על פי לוח הזמנים שנקבע, אמור 

התהליך להסתיים בדצמבר 2008.

ועדים מקומיים פורום  הוקם 
ועדים מקומיים,  יו"ר  פורום   מפגש ראשון של 

יוזמתו של ראש המועצה פרי 
המקומיים,  הוועדים  יו"ר  נכחו  בפורום 

נציגי מליאת המועצה ועובדיה.         

המפגש  את  פתח  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר 
שוטף  לעדכון  חשובות  הפורום  "פגישות  ואמר: 
להחלפת  מקום  יהיה  הפורום  במועצה.  במתרחש 
ללקוחות  השירות  לשיפור  ובאמצעותם,  רעיונות 

המשותפים, שהם תושבי המועצה".

בהמשך עדכן ראש המועצה את הנוכחים בנושאים 
העומדים על סדר היום של המועצה והמשתתפים ברכו 

רעל הקמת הפורום. בדיון שהתקיים הועלו בעיות שו
נות, כגון: ההיערכות הבטחונית של המועצה, טיאוט 

רחובות, זמינות הוועדים לייעוץ משפטי ועוד.
האזינו  שעתאל,  איציק  וסגנו,  המועצה  ראש 
שיפעלו  והבטיחו  הוועדים  יו"ר  שהעלו  לבעיות 
לשיפור הדברים. נחמיה חסיד, חרות:" אני מברך 

על הקמת הפורום ורואה בו נתיב נוסף להידברות 
קבוצה  ואף  המקומיים  לוועדים  המועצה  בין 

ללימוד הדדי ולהחלפת מידע ורעיונות".
היחיד  הוועד  "כיו"ר  ורד:  עין  סבידור,  דוב 
אני  השנייה,  הקדנציה  זו  התפקיד  את  שממלא 

המו לנחיצותו.  ומודע  הפורום  הקמת  על  רמברך 
כמו  רבות,  בדרכים  לוועדים  לסייע  יכולה  עצה 

ייעוץ משפטי וסיוע להיערכות בטחונית".

תושבי לב השרון מוזמנים למפגש עם א.מ.ן - חברה לייעוץ ארגוני

במסגרת הליך פיתוח ארגוני, המתקיים בימים אלו במועצה, מצאנו לנכון לקיים מפגש עם 
תושבי המועצה וחברת א.מ.ן - החברה לייעוץ ארגוני שנבחרה ללוות את התהליך.

מטרת המפגש: היכרות עם התושבים ומיפוי צרכים, למען שיפור השירות לתושב.

המפגש יתקיים ביום שלישי, ח' באייר תשס"ח, 13/5/08, בשעה 20:00, באולם הישיבות 
בבית המועצה.

נוכחותכם חשובה להצלחת התהליך. נודה על שיתוף פעולה.
ב ב ר כ ה,
חברי ועדת ההיגוי
לתהליך פיתוח ארגוני

המועצה האזורית לב השרון 
מכבה את האור

כדור הארץ המועצה הצטרפה למאבק הבינלאומי בהתחממות 

לב  האזורית  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר 
האזורית  המועצה  שגם  החליט  השרון 
בהתחממות  למאבק  תצטרף  השרון  לב 
הגלובלית של כדור הארץ  וכמו תל אביב-
יפו, שיקאגו, סידני, טורונטו ועוד 20 ערים 
מבני  את  היא  גם  תחשיך  העולם,  ברחבי 

הציבור שלה למשך שעה.
כובו   20:00 בשעה   ,27/3/08 חמישי,  ביום 

האורות בכל מבני הציבור למשך שעה אחת.  

רפעילויות של המועצה, כמו פעילות נוער בנו
במועדון  שנערכה  ואלכוהול,  סמים  מניעת  שא 

משמרת, קוימו לאור נרות.
ראש המועצה: "מועצה אזורית לב השרון היא 

רמועצה ירוקה, המחנכת לשמירה על הגנת הסבי
רבה. דרך הפעולה של כיבוי האורות לשעה, הצ

טרפנו לערים הגדולות בעולם. אין ספק שפעולה 
להגביר  נוכל  דרכה  אך  העולם,  את  תציל  לא  זו 

את המודעות לנושא כאוב זה". 
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לב  פקחי המועצה האזורית 
בנושא אכיפת  השרון השתלמו 

חוקי עזר
מליאת  של  החלטה  התקבלה  חודשים,  מספר  לפני 
ואכיפה  הפעלה  בדבר  השרון  לב  האזורית  המועצה 
פורסם  הנושא  העזר.  חוקי  של  מוגברת  מוניציפאלית 

רוהופץ בקרב התושבים וניתנה תקופת הסתגלות והס
מסתיימת  אלה,  בימים  האכיפה.  הפעלת  בטרם  ברה 
תקופה זו והחל מתאריך 15/4/08, פקחי המועצה החלו 

באכיפת חוקי העזר שטרם נאכפו.

פקחי  עברו  זה,  לנושא  המועצה  היערכות  במסגרת 
המועצה השתלמות מקיפה בהנחייתה של עו"ד איריס 
ווסטגהף, התובעת המשפטית של המועצה לעניין חוקי 

העזר.
לפ ווסטגהף  עו"ד  הסבירה  ההשתלמות,  רבמסגרת 

חוקים  שהינם  עזר,  בחוקי  שמדובר  למרות  כי  קחים 
על  הקנס,  וברירות  פלילית  הינה  האכיפה  מנהליים, 
אף שהן מנהליות ואין בהן קלון בבית המשפט, מהוות 
כתב אישום פלילי ולכן כדאי לבדוק היטב כל מקרה 

לפני מתן דו"ח.

לסדר  הקשורים  חוקים  הפקחים  יאכפו  בתחילה, 
ומטרדים, תוך  היום הציבורי, במטרה למנוע מפגעים 

שימת דגש על טיפול בתחום הניקיון ברשות הרבים.
הפיקוח יבוצע ע"י פקחי המועצה הפועלים ברחביה 
החיים,  איכות  על  המשפיעים  בתחומים  יתמקדו  והם 

רביניהם: הקפדה על הוצאת גזם בימי פינוי הגזם, מני
גיזום  על  הקפדה  הרבים,  ברשות  פסולת  השלכת  עת 
על  הפיקוח  חוק  הפעלת  למדרכות,  הפולשת  צמחייה 

בעלי חיים ועוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר המועצה בכתובת 
www.lev-hasharon.com

האזורית  המועצה  בבית  במפגש  החל  הסיור 
עמיר  האורחים  פני  את  קיבלו  שם  השרון,  לב- 
הוועדה  יו"ר  קטרי  ואבי  המועצה  ראש  ריטוב 
החקלאים  בעיות  את  בקצרה  שסקרו  החקלאית, 

והחקלאות בלב השרון.
לשר נלוותה פמליה, שכללה את מנכ"ל  משרד 

רהחקלאות, הגב' יעל שאלתיאלי ובכירים מהמש
רד ומהמועצה האזורית לב השרון.

עם  מקרוב  כהיכרות  הוגדרו  הביקור  מטרות 
הבעיות והצרכים של חקלאי לב- השרון וביניהם 
נזקי הקרה, מים, שנת  נושאים עיקריים:  ארבעה 

שמיטה ומחסור בעובדים זרים.
בנוסף, נועד ביקור השר לתרום לחיזוק הקשר 

לבין משרד החק בין המועצה  רושיתוף הפעולה 
לאות ופיתוח הכפר.

בתום הסקירה, יצאו האורחים לסיור במשתלות 
רלב טוב בכפר הס, במשקו של אמנון בטייה מע

זריאל, שנפגע בקרה, בגינה הקהילתית- ייחודית 
לגידול אורגני ע"י בני הנוער בצור משה. בסיום 
המועצה  חקלאי  בהשתתפות  כנס  התקיים  היום, 

באולם הישיבות בבית המועצה. 
בתשובות לשאלות שהועלו בנושא נזקי הקרה, 
פירט השר מודל עבודה שגובש בקבינט הכלכלי, 
משרד  עם  להסכם  הגיע  החקלאות  משרד  לפיו 
האוצר לגבי מתן מענה לחקלאים שנפגעו מנזקי 

פיצוי לחקלאים המ רהקרה. המודל שהוצג כלל 
בוטחים ולחקלאים שלא ביטחו את גידוליהם.

הר שאלתיאלי  יעל  הגב'  המשרד,  רמנכ"לית 
בתנאים  לאשראי  נוסף  מודל  על  וסיפרה  חיבה  
לחקלאים  ובעיקר  שניזוקו  לחקלאים  מועדפים 

רהלא מבוטחים. יש בכוונת משרד החקלאות לה
כין תכניות ביטוח חובה לכל חקלאי, שיענה על 
השתתפות  תהיה  ובו  טבע,  ואסונות  טבע  נזקי 

יותר גדולה של המדינה. 
בנושא הקיצוץ במים, הבטיח השר כי משרדו 
ייחודי,  הינו  השרון  לב  שאזור  בעובדה  יתחשב 
ניתן להשקות כאן במי קולחין, עקב  ולא  הואיל 

הקירבה לאקוויפר החוף.
את  לזרז  השר  הבטיח  השמיטה,  בנושא  גם 

רהטיפול ולתת מענה גם לחקלאים שומרי השמי
טה וגם למשתלות.

ביקש  השר  הזרים,  העובדים  לבעיית  ובאשר 
הוועדה  ע"י  ויטופלו  ירוכזו  פרטניות  שבעיות 

רהחקלאית, בשיתוף הגב' שרה אייל מנהלת המ
חדשה  הצעה  בוחן  שהמשרד  צוין  כן,  כמו  חוז. 

להעסקת עובדים זרים.
הבי את  סיכם  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר  ר 

שמחון  שלום  החקלאות  ושר  הכנסת  "חבר  קור: 
חקלאי  את  היטב  ומכיר  השרון  ללב  ידיד  הוא 

רהאזור ומצוקותיהם. השר הקשיב בקשב רב לב
ואני בטוח  ידי  עיות שהועלו ע"י החקלאים ועל 

שיעשה ככל יכולתו לסייע בפתרונות".

שר החקלאות חה"כ שלום שמחון 
בביקור בלב השרון

ובכירי משרד החקלאות   שר החקלאות חה"כ שלום שמחון 
ביקרו בלב השרון ופיתוח הכפר במחוז מרכז, 

משה בצור  הקהילה  בגינת  ביקור 

בהשתלמות פקחים 

בביקור השתתפו נציגי המשרד ובכיריו 
הירוקה  המשטרה  נציגי  מרכז,  במחוז 
ועובדי היחידה לאיכות הסביבה במועצה

האזורית  המועצה  בבית  במפגש  החל  הסיור 
רלב- השרון, שם קיבלו את פני האורחים עמיר רי

טוב ראש המועצה ועו"ד גדעון כהן, יו"ר הוועדה 
לאיכות הסביבה.

איציק להב, הממונה על איכות הסביבה, ציון 
רדוד, מנהל היחידה לאיכות הסביבה ואפרת שט

ראוס, רכזת חינוך סביבתי ביחידה סקרו בקצרה 
במועצה  הסביבה  לאיכות  היחידה  תולדות  את 
והציגו מצגת על פעילות המועצה בנושאי שמירת 
פיקוח  פסולת,  מיחזור  סביבתי,  חינוך  הסביבה, 

ואכיפה.
במצגת,  שעלו  שונים  בנושאים  התעניין  השר 

רכגון עניין הגזם החקלאי, אשר לא נמצא לו פת
המפגעים  נושא  סביב  גם  התנהל  ער  דיון  רון. 

הסביבתיים.

עו"ד גדעון כהן, יו"ר הועדה לאיכות הסביבה 
וחבר מליאת המועצה פנה לשר ואמר: "כדאי לך 
והמודעות  ירוקה  מועצה  זו  במועצה.  להשקיע 
שקל  כל  וגוברת.  הולכת  הסביבה  איכות  לנושא 
את  יניב  בנו,  ישקיע  הסביבה  להגנת  שהמשרד 

התשואה הטובה ביותר".
באתר  לסיור  האורחים  יצאו  הסקירה,  בתום 
ציבורי  לשטח  שהפך  חרות,  במושב  הפסולת 
ירוק  גן   תמר-  בגן  התושבים,  להנאת  "ירוק" 

בצור משה ובמכון לטיהור שפכים בתנובות.
במהלך ביקור השר, ביקשה המועצה את סיוע 

רהמשרד בהסמכת עובדי המועצה לטיפול בשרי
פות חקלאיות, וסיוע בטיפול במפעלים מזהמים, 
ניצני  ליישוב  הצמוד  שלום,  בניצני  המפעל  כמו 
עוז. עוד ביקשה המועצה להגביר את האכיפה של 

הסיירת הירוקה בנושא השלכת פסולת גושית.
במועצה  ביקורו  על  לשר  הודה  ריטוב  עמיר 
השר  להערכתו,  כי  באמרו  הפגישה  את  וסיכם 

התרשם שלב השרון היא אכן מועצה ירוקה.

ביקר   השר להגנת הסביבה 
במועצה האזורית לב השרון

נענה להזמנת   חה"כ גדעון עזרא, השר להגנת הסביבה, 
ב- 20 במרץ ביקור בלב השרון  וערך  ראש המועצה 

הירוק בגן  עזרא  גדעון   – תמונה 

שקי קקי
באחדים  ציבוריות  בגינות  הוצב  אלה  בימים 

מיישובי המועצה מתקן "שקי קקי".
המתקן מכיל שקיות לאיסוף צואת כלבים.

רבעלי הכלבים מתבקשים לאסוף את צואת כל
ביהם לתוך השקיות שבמתקנים.

קנס יוטל על בעל כלב שלא יאסוף את צואת כלבו.
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חפירות הצלה בכביש 551 
כביש החוף  בין  המחבר 

לכביש 6
רבמסגרת עבודות ההכנה לכביש מס'  551  )שי

חבר בין כביש החוף לכביש 6 ויעבור דרך הכביש 
שעל  יכין  אריזה  בית  לשפיים,  יקום  שבין  הצדדי 
כביש 4, דרך החיבור למשמרת מכביש 4 ]משתלת 
רפאלי ובית האריזה פרימור[ ורמת הכובש(, מנהלת 
רשות העתיקות עבודות הצלה, עפ"י סקר עתיקות 
שנערך לפני שנים, בקטע הקיצוני של הכפר הערבי 
לתקופה  בחפירות  הגיעו  כה  עד  מיסכה.  הנטוש 
בדמשק(  שמרכזם  מוסלמים   – )אומאים  האומאית 

מהמאה השביעית לפני הספירה.

מיסכה? הכפר  מהו 
מתוך ויקיפדיה:

הכפר  החוף.  בשפלת  ערבי  כפר  היה  מיסכה 
מזוהה, אם כי לא בוודאות, עם שבט מיסכה, שהגיע 
תושבי  המוסלמי.  השלטון  תקופת  בתחילת  לאזור 
חקלאות,  על  הייתה  ופרנסתם  מוסלמים  היו  הכפר 

בעיקר גידול הדרים, בננות ודגנים.
נה  36-9 ובמאורעות  ליהודים  עוין  היה  רהכפר 

מוקש  על  בעלותם  הכובש  רמת  אנשי  שמונה  רגו 
שהוטמן ע"י אנשי הכפר.

אדמות  על  ורבורג  שדה  המושב  נוסד  ב-1938 
מא נוסף  חלק  נרכשו  ב-1946  מהכפר.   רשנרכשו 

דמות הכפר, עליהן נוסד המושב משמרת. ב-1944 
כ-5,000  ערבית  בבעלות  שנותר  הכפר  שטח  כלל 

דונם, ומספר התושבים בכפר היה בערך 900.
ב-15 באפריל 1948 סירבו תושבי מיסכה לבצע 
הוראה שהתקבלה מקציני ה"ההגנה", לפיה עליהם 
היהודים  אך לאחר שהיישובים  לעזוב את המקום, 
זו,  תקופה  עד  תקינים  יחסים  שררו  עמם  השכנים, 
נמלטו התושבים  לערוב לאנשי הכפר,  לא הסכימו 
לשוב  במטרה   - הסמוך  טירה  ליישוב  בעיקר   -

לבתיהם במהרה. 
חטיבת  של  יחידות  כבשו  באפריל  וב-21  ב-20 

אלכסנדרוני את הכפר.
ב-1952 הרסה הקרן הקיימת לישראל את הכפר 
הממשלה  ראש  שציין  כפי  נוספים,  כפרים  ומספר 

דאז, דוד בן-גוריון, ביומנו.
רכיום, מכוסה רוב שטחו של מיסכה בפרדסים ומו

קף בשיחי צבר. מבנה בית הספר של הכפר שימש את 
מסגד  ואילו  "מהדרין",  חברת  של  הפרדסים  שומר 
שנותר  כל  כיום,  חקלאי.  מסחר  כבית  שימש  הכפר 
בצמוד  השוכן  לשתייה(  )מתקן  סבילה  הינו  מהכפר 
לכביש הראשי, ומספר מקירות המסגד. חלק מפליטי 
הכפר וצאצאיהם מתגוררים כיום בטירה ורבים מהם 

שוהים במחנות פליטים שונים.
פעילות  לקיים  הכפר  יוצאי  ניסו   2005 בשנת 
של  הצגה  בו  והעלו  הספר  בית  במבנה  הפגנתית 

רהמחזאי סלמאן נאטור. בתגובה ריתך מינהל מקר
יותר הר רקעי ישראל את דלתות המבנה, ומאוחר 

האחרון  בעשור  לחלוטין.  המבנה  את  דחפורים  סו 
לישראלים  משותפת  פעילות  שנה  מידי  מתקיימת 

ולפליטי הכפר באתר בו ניצבו בתי הכפר.

חדשות

"לב רחב":   עמותת 
נקרא לעזרת הציבור הציבור 

אורנה הדס מאת: 

לנזקקים  שנים  במשך  שעזרה  רחב",  "לב  עמותת 
מתנדבים,  ומערך  תרומות  כספי  באמצעות  במועצה 
צמצמה את פעילותה עקב הפסקה בהזרמת התרומות.

בלב  התושבים  לציבור  קוראים  העמותה  ראשי 
השרון: עזרו לנו לעזור לנזקקים.

העמותה על 
עמותת "לב רחב" הוקמה לראשונה לפני כעשר 
שנים במטרה לסייע במימון ניתוח בחו"ל לנזקקים.

הנדרש,  המימון  את  לאסוף  שהצליחה  לאחר 
בה   ,2003 בשנת  בשנית  ונפתחה  העמותה  נסגרה 
הצליח וידאל חדד מבני דרור להשיג ממשפחת גז 
בלוס אנג'לס תרומה כספית לצורך סיוע לנזקקים 

רבקניית מזון, תרופות וחינוך מיוחד. פרויקטים אח
רים מומנו באישור מיוחד של המשפחה. 

מספר  מאוד  גדל  בה  שנה  הייתה   2003 שנת 
כלכלית של משרד  מדיניות  עקב  בארץ,  הנזקקים 

הע תפיסת  נתניהו.  בנימין  של  בראשותו  רהאוצר, 
מותה הייתה פעילות במישור המקומי, ולא במישור 

הלאומי, בבחינת "עניי עירך קודמים".
כבר בתחילת ההתקשרות עמה, הודיעה משפחת 
גז שתעביר תרומות לעמותה במשך שנה-שנתיים, 

במהלכן תמצא העמותה מקורות נוספים.
כל הפעילים בעמותה עבדו בהתנדבות ובראשה 
)עד שנבחר לראשות המועצה האזורית לב השרון( 

שע איציק  אותו  מחליף  )היום  ריטוב  עמיר  רעמד 
תאל, סגנו בראשות המועצה(.

גז  משפחת  המשיכה  בהן  שנים,  שלוש  במשך 
רלתרום לפעולות העמותה, קיימה זו מבצעים גדו

לים, כמו חלוקה שוטפת של מזון לכמאה משפחות 
מוצרים  אספו  מתנדבים  לשבועיים.  אחת  נזקקות, 
מרשתות מזון, חלקו נתרם על ידי הרשתות, ארזו 

אותו בחבילות והביאו אותו עד לבתי המשפחות.
וסייעה  מבנה שבבעלותה  העמותה  תרמה  כן,  כמו 
בית   – קשיים  בעלי  חובה,  טרום  לילדי  גן  בו  להקים 

רפליקס )על שם פליקס גז ז"ל, אבי המשפחה(. בגן מת
בצע טיפול משולב בילד, באמצעות צוות רב מקצועי, 
המאפשר התמקדות בקושי בזוויות מקצועיות שונות, 

רלהשגת תוצרים טיפוליים חיוביים, עפ"י יכולתו, מגב
לותיו וסביבתו של הילד ומשפחתו בקהילה.

ברכישת  העמותה  עזרה  ארוכה,  תקופה  במשך 

שה לאחר  זאת  גם  ולגנים,  למעונות  רסנדוויצ'ים 
ממשלה הספיקה לתקצב את הארוחות.

כמו  הוק,  אד  מבצעים  העמותה  הרימה  כן,  כמו 
הסעה של צעירים מוגבלים למקומות עבודה, רכישת 

תרופות ועזרה בבתיהם של  חולים במחלות קשות.
ראת הנתונים לגבי הצרכים והנצרכים קיבלה הע
מותה מהמחלקה לשירותי רווחה וקהילה במועצה.

כיום המצב 
לאחר שלוש שנים, כאמור, הפסיקה משפחת גז 
להזרים כספים לעמותה, וזו, בכספה הדל, מצליחה 
לעזור מדי פעם לאנשים שונים, אך היקף פעילותה 
הזמן  כל  מתרבים  הצרכים  משמעותי.  באופן  ירד 
אך  העמותה,  פעילות  את  להמשיך  מאוד  וחשוב 

לשם כך, יש להשיג משאבים ומתנדבים. 
העמותה,  מתנדבי  אומרים  כספיים",  "משאבים 
באמצעות  רק  לא  שונות,  בדרכים  להשיג  "ניתן 

התי תלמידי  את  לרתום  ניתן  למשל,  רתרומות. 
מתחם  של  החניה  במגרשי  מכוניות  לשטוף  כון 
ואת  מהתגמול  חלק  יקבלו  השוטפים  "דרורים". 
היתר יעבירו לעמותה. העמותה", מוסיפים חבריה 
ואומרים, "זקוקה גם למתנדבים שיסייעו בעבודות 

אחזקה של בתי קשישים, למשל".
לעמותה  עזרו  ומפעלים  פרטיים  אנשים  הרבה 

ולעזור,  להמשיך  הסתם,  מן  מוכנים,  ויהיו  בעבר 
אבל צריך מישהו שירכז את העניין, מתנדב שירכז 

את נושא המשאבים הכספיים והאנושיים.
לאה לוטם – מנהלת מחלקת גני ילדים ומתנדבת 

חי רווחה  כמנהלת  לי,  עזרה  "העמותה  רבעמותה: 
נוכית, להגשים חלום ולבנות את בית פליקס, ואני 
מקווה, שאוכל, באמצעותה, לבנות גן לילדים עם 

עיכוב התפתחותי".
רווח  לשירותי  המחלקה  מנהל   – שמואלי  משה 
של  פעילותה  את  ומוקיר  מעריך  "אני  וקהילה: 

קי פעילותה,  שנות  שבמשך  רחב",  "לב  רעמותת 
חילקה  על-פיהם  הרווחה,  ממחלקת  נתונים  בלה 
את הסיוע והתרומות לנזקקים ומקווה שתמצא את 

הדרכים להמשיך בפעילותה החשובה".   

העמותה בזכות  פליקס:  בית 

לעמותת "לב רחב" דרוש/ה 

מתנדב/ת לניהול נושא התרומות 
והמתנדבים.

 לפרטים: 
ליאת – רכזת מתנדבים – 7960245

משולחן המועצה
ועדה לטיפול נקודתי - שער-אפרים: ההנהלה 
אישרה הרכב חברי ועדת אד הוק לקידום וטיפול 

בענייני שער-אפרים )הרחבה, מפרק(.
חבר המליאה אמנון נגר מונה כיו"ר הוועדה. 

תקציב 2007: דווח על המצב הכספי לסוף שנת 
2007, מסתמן גרעון של כ- חצי מליון ₪. במונחי 

רמשרד הפנים, זהו תקציב מאוזן. ברכות לגזבר ול
עובדי המועצה על סיום שנת 2007 באיזון תקציבי.

אישור תב"רים:
 150,000  - בסך  תוספת  תיקון  תב"ר  אושר   •
₪ להשלמת מגרש מיני פיץ לביה"ס  אור-השרון 

- מימון קרנות הרשות.
ר• אושר תב"ר ע"ס - 80,000 ₪ לשיפוץ שירו

תים בבי"ס בכר-רוסו - מימון קרנות הרשות.
בחינת  סקר  לביצוע  אירגוני:  ייעוץ  תקציב  אושר 

רהמבנה הארגוני של המועצה, כולל ליווי ביישום והט
רמעת ממצאי הסקר - מימון: 70,000 ₪ מתקציב המו

עצה הרגיל ו-30,000 ₪ השתתפות המפע"ם.  
הבהרה בנושא העלאת הארנונה: למען הבהירות 
ולמניעת אי הבנות, המליאה מבטלת את החלטתה מיום 

ר18/2/08, בדבר העלאה של 5% כתוספת ארנונה ומח
ליטה על העלאה שיקלית עפ"י סעיף 11 לחוק ההסדרים, 
עבור התקופה מיום פרסום תוספת הארנונה ברשומות 

ועד סוף שנת הכספים 2008.
לפתיחת  לחצים  מופעלים  הדר-השרון:  ביה"ס 
אזורי רישום לבית הספר הדר-השרון לקראת שנת 

הלימודים הקרובה.
לניהול  ביה"ס  למנהלת  סגנית  לקלוט  המגמה 
משותף של שני בתי הספר. כמו כן, דווח על עמדת 
החדש  הספר  בית  למיקום  ביחס  התכנון  מוסדות 

בסמוך לשכונת מגורים בתל-מונד.
:מתקני שעשועים עקב פניית משרד התמ"ת, לסגיר
ררת אתרים למתקני שעשועים ביישובים שונים, המוע

צה התקשרה עם גורם חיצוני לבדיקת המתקנים.

המועצה  הנגב:  שער  אזורית  מועצה  אימוץ 
כולל  הנגב  שער  מ.א.  את  לאמץ  עצמה  הציעה 

אירוח משפחות ונוער.
אצל  פגישה  התקיימה  שער-אפרים:  מושב 
רשם האגודות, בהשתתפות נציגי משרד החקלאות 
שער-אפרים.  למושב  הקשורים  בנושאים  והמפרק, 
הישוב  הרחבת  פרויקט  את  לקדם  המועצה  עמדת 

ב-400 יח"ד נוספות.
ועדה לנושא ממ"ד: הוועדה החלה עבודתה וקיימה 
פגישות עם נציגי משרד החינוך בנושא איחוד בתי הספר 

היסודיים דתיים.
:פקח איכות הסביבה ועדת הבחינה )קבלה( מטר
עם משרד הפנים, אישרה את מועמדותו של עזרא 
גריה יעקובי לתפקיד פקח לחוקי עזר של המועצה.
המועצה,  יהושוע:  בית  רכבת  לתחנת  הסעות 
בודקת הפעלת  נתיבי אקספרס,  בתאום עם חברת 

קווי אוטובוס מיישובי המועצה לתחנת רכבת.
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חדשות

הוועדה  שריפה במשרדי 
ובנייה לתכנון 

רבשעות הערב המאוחרות של יום שני, ה-14 באפ
רריל, הוצתו משרדי הוועדה לתכנון ובנייה של המוע

צה האזורית לב השרון הממוקמים ב"בית ורד".
ראש המועצה, סגנו ועובדים נוספים הגיעו למקום 

ונדהמו מהמראה אשר נגלה לפניהם.
הגיעו  למקום,  הוזעקו  אשר  האש,  כיבוי  כוחות 

רבמהרה והשתלטו על האש שאיימה לכלות את מש
רדי הוועדה.

ולמבנה  לגג  לבניין,  נזק  נגרם  מהשריפה,  כתוצאה 
הוועדה.

את  בזדון  הצית  מישהו  כי  היא  המשטרה  הערכת   
רהמשרדים. ראש המועצה האזורית לב השרון, עמיר רי

טוב הודה בחום לשירותי הכבאות כפר סבא, אשר הגיעו 
בכוחות מתוגברים ובאופן מיידי למקום ובעבודה קשה, 

הצליחו למזער את הנזק.
רבנוסף, גינה ריטוב בחריפות כל ניסיון פגיעה במו

עצה והוסיף: "צריך להוקיע את האלימות. לא ניכנע 
אני  המועצה.  כלפי  אלימות  נרתע משום מעשי  ולא 

רסמוך ובטוח כי משטרת ישראל תעשה עבודתה נא
הדין".  חומרת  בכל  וייענש  יימצא  העבריין  וכי   מנה 

חילופים במליאת המועצה 
דור פנק יפרח במקום  מילי 

דור פנק, אחד משני הנציגים של מושב צור משה 
במליאת המועצה, עזב את תפקידו  ואת מקומו תפסה 

מילי יפרח.
מילי, בת 33, נשואה ליוסי יפרח ואם לשתי בנות, 

נעם בת 8 וגיל בת 6.
במושב.  שלישי  דור  משה,  בצור  בהרחבה  גרה 
בהנהגה  ושותפה  הגנים  בוועדי  שנים  מזה  פעילה 
הבית ספרית בבית ספר בכר רוסו בצור משה, פעילה 

בוועדת תרבות של המושב.
 עוסקת בתחום החינוך לגיל הרך.

היום  סדר  על  להעלות  מועצה,  כחברת  "בכוונתי, 
לקהילה בתחום  עזרה  נושא הרווחה:  את  הציבורי 

לה האיש,  מעמד  ועדת  הילדים  וכיו"ר  רהקשישים, 
ביא להעצמת הנשים באזורנו. כמו כן, מתוקף תפקידי 
על  בונה  ביקורת  הביקורת, אעביר  בוועדת  כחברה 

המתרחש במועצה.

WWW.LEV-HASHARON.COM

מרגולין עדי  מאת: 

ויזע, חגגו בצור משה את  לאחר עבודה, עמל 
הקהילה  בגינת  הראשון  האיכרים(  )שוק  שישוק 

רשל המושב. תושבים רבים, שצפו, קנו ונהנו מח
וויית הקניות של ירקות אורגניים מגינת הקהילה 
תוצרת חקלאית עצמית, מהמושב מבקשים  ושל 

עוד אירועים כגון אלה בעתיד.

היסטוריה  מעט 
לפני כחודשיים, קמה גינת הקהילה בתמיכתם 

רהמאסיבית של ועד האגודה והוועד המקומי, המ
לווים עד היום מיזם קהילתי מבורך זה.

תבלין,  צמחי  פרחים,  ונשתלו  נזרעו  בהתחלה 
ירקות וצמחים ירוקים למאכל.

לאירוע ההקמה הגיעו רבים מתושבי צור משה, 
רמטף ועד ותיקים, שבאו חמושים במגפיים ובמע

דרים ועדרו, דישנו ושתלו. התוצרת צמחה, גדלה 
והגיעה שעתה למאכל ולמכירה.

הפעילים  ה'-ו',  כיתות  ילדי  הגינה,  נאמני 
רבאופן שוטף בטיפוח הגינה ובשימורה, החלו למ

כור מתוצרת הגינה בבתי התושבים, שקנו מלוא 
הסל מהירקות האורגניים )כהלכתם(. 

לאור הביקוש הרב, החליט צוות גינת הקהילה 

וכן תו הגינה  אירוע מכירות של תוצרת  רלקיים 
צרת של חקלאי המושב, וזאת על-מנת לחזק את 

החיבור בין השכונות החדשות לישוב הוותיק.
בארגון  עזרו  מהיישוב  ומתנדבים  הגינה  נאמני 
העבירו  ואף  ציוד  והשאילו  תרמו  חקלאים  האירוע, 
מעשר כתרומה לגינה והוועד המקומי סייע בפרסומו 

במושב. 
האנשים  לכל  רבה  תודה  לומר  המקום  כאן 

שנתנו ידם להצלחתו של האירוע.
 28/3/08 שישי,  ביום  התקיים  האיכרים  שוק 

רברחבת הכניסה לגינת הקהילה והצליח מכל הב
חינות – ארגון, השתתפות ומכירות.

בין הדוכנים ניתן היה למצוא ממיטב התוצרת 
של המושב: שמן זית, דבש, ביצים, פרחים, תות 

וכ חמוצים  אגוזים,  אבוקדו,  פירות-הדר,  רשדה, 
בושים, צמחים ממיטב המשתלות שבמושב והכי 

חשוב - ירקות אורגניים היישר מגינת הקהילה.
הגינה לה נכנסו לקופת  רההכנסות מהמכירות 

משך פעילותה העתידית. 
ילדים,  במושב  לנו  שיש  יודעים  אנחנו  היום 
בעתיד  ואפשר  ניתן  שבעזרתם  ותושבים,  נוער 

לארגן עוד אירועים כאלה.

בגינת הקהילה  שישוק 
צור משה של מושב 

הגן מפרי 

 2006 תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 
)באלפי ש"ח(

השריפה לאחר  הוועדה  בניין 



לב השרון

7 השרון לב  הפועל 

גביע המדינה הנוער בכדורסל לגמר  קבוצת 
הבטיחה  אשר  השרון,  לב  הפועל  הכדורסל  מועדון  של  הנוער  לקבוצת  תקדים  חסר  הישג 

את השתתפותה במשחק גמר גביע המדינה, שייערך במהלך חודש מאי. 

רלב השרון תתמודד במשחק הגמר מול אס"א ירו
רשלים במפגש כפול, כשהמנצחת בסיכום שני המש

חקים תזכה בגביע המדינה.  
שני,  ביום  בירושלים  יתקיים  הראשון  המשחק 
12/5/08 ומשחק הגומלין באולם הספורט "דרור" ביום 
חמישי, 15/5/08 בשעה  19:00. בסיום משחק זה, יוענק 

רהגביע לקבוצה המנצחת ע"י ראשי איגוד הכדורסל בי
שראל.  לתושבי האזור תינתן הזדמנות להגיע ולעודד 
את הקבוצה שעשויה לעשות היסטוריה  ולזכות בגביע 

המדינה הראשון בתולדות המועדון.

מתכוננים לליגה
רפרויקט אזורי ראשון וייחודי לילדי כיתות ד' המשחקים כדורסל, יחל לפ

עול במהלך חודש מאי במועדון הכדורסל של הפועל לב השרון. את הפרויקט 
שחקני  ייבחרו  הכדורסל  ובו  מועדון  של  המקצועי  המנהל  כהן,  חיים  ירכז 
של  הקט-סל  בליגת   2008/9 בעונת  לשחק  המיועדים  ד',  מכיתות  כדורסל 
איגוד הכדורסל. האימונים ייערכו בימי שישי באולם הספורט בהדר השרון, 
מקצועית  הכנה  על  מיוחד  דגש  יושם  ובמהלכם   16:30-18:00 השעות  בין 
ומנטלית לשחקנים שמסיימים את בית הספר לכדורסל ועוברים לשחק בליגה 

הסדירה של איגוד הכדורסל.

מתחילה לפעול: קבוצת הנשים של לב השרון 
בכדורסל.  הנשים  קבוצת  של  הראשוני  השחקניות  סגל  פעילותו  את  יחל  מאי,  חודש   במהלך 
הקבוצה, שמוקמת בימים אלה, תהיה מורכבת משחקניות בוגרות ומתלמידות תיכון דרור, המשחקות בנבחרת 
בית הספר במסגרת ליגת העל לתיכוניים. במועדון הכדורסל של הפועל לב השרון רואים בפעילותה של קבוצת 
להשתתף  המעוניינות  ספורטאיות  לעשרות  מענה  שתיתן  לנשים,  כדורסל  מחלקת  להקמת  יסוד  אבן  הנשים 

בפעילות תחרותית.    

לילדים  ישראל  "מיטב" באליפות  הישגים מכובדים לעמותת 
בג'ודו 2008

רבאליפות ישראל בג'ודו לילדים עד גיל 14, שנע
רכה ב-16.4.2008, הגיעו ספורטאי עמותת "מיטב" 
הרשקו  שני  המאמנים  צוות  בראשות  השרון,  מלב- 

ומאיר חקלאי, להישגים מרשימים.
בלטו בהישגיהם: במקום הראשון - מדליית זהב, 
איציק  גרינברג,  ירדן  ברסלר,  עומרי  הג'ודוקות: 

גברי, שחף לוין, גל סילברמן ואופק שני.
רן  שי  אוזן,  דניאל  כסף:  מדליית  השני,  במקום 

ותמיר אלטשולר.
־במקום השלישי, מדליית ארד: אור ליברמן ועו

מרי לוי.
הישגים מרשימים אלו של חברי נבחרת "מיטב", 

רממשיכים מסורת ארוכת שנים של התמדה וניצחו
נות, בראשות צוות המאמנים המסור והמקצועי. 

חירום  מוכנות למצבי 
מאחר והמצב הביטחוני בגבולות המדינה 
הלקחים  את  להפנים  עלינו  משתפר,  אינו 

והמסקנות של מלחמת לבנון השנייה.
הנהלת המועצה, כמי שאחראית להתכוננות 
מספר  כבר  פועלת  חירום,  מצב  לקראת 
חודשים להכין את יישובי המועצה ותושביה 

לקראת מצב כזה: 

1. מל"ח - עפ"י הנחיות, עודכנו כל תיקי מל"ח, 
בכדי  הנדרשים  הרבים  הנתונים  את  מכילים  אשר 

להמשיך ולתפקד בשעת חירום כמו בשעת רגיעה.
עודכנו נושאי: כח אדם, מים לתושבים ולבעלי 

חיים, כח חשמל, הסעות ועוד.

2. פס"ח - עודכנו כל התיקים הנוגעים למצב בו 
אצלנו  לקלוט  או  מבתיהם  תושבים  לפנות  נזדקק 
הקשר  עודכן  כן,  כמו  אחרים.  מאזורים  תושבים 
עם כל בתי החולים והמרפאות, כדי שאפשר יהיה 

לספק מידע במידת הצורך.

המר מרכזת   - צח"י   - יישוביים  חירום  צוותי  .3 
תנדבים במועצה פועלת בכל היישובים להקמת צוות 

רחירום יישובי, אשר ייתן תשובה ויעזור למשפחות במ
צוקה בעת חירום. במסגרת זו, מתכננת הנהלת המועצה 
לקיים סדנת הכנה משותפת למועצה ולמשרד הרווחה. 

בסופו של תהליך ההכנה, יתקיים תרגיל מסכם.

תור מוגן לכל  הוא מרחב  נושא חשוב   - הג"א  .4 
נדרש   ,8/2/92 לאחר  ביתו  את  שבנה  מי  כל  שב. 
לבנות ממ"ד, אולם לרוב הותיקים אין מרחב מוגן 
אשר  הישנים,  המקלטים  לביתם.  צמוד  או  הסמוך 
נבנו לפני למעלה מ- 40 שנים, אינם נותנים פתרון 
יעיל בעיקר לאור העובדה שגם אם תהיה התרעה 
על נפילת טילים, היא תהיה קצרה, בת 3-1 דקות 
לכל היותר לפני נפילת הטיל. מאחר וכך, ממליצה 
הנהלת המועצה לכל אותם תושבים אשר אין להם 
ולבנות, בצמוד  ליצור קשר עם קבלן  מרחב מוגן, 
או בסמוך לבית, ממ"ד )מרחב מוגן דירתי(. קיימת 
ע"י  משווק  אשר  יביל,  ממ"ד  לרכוש  אפשרות  גם 

חברות עפ"י מפרט הג"א.

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל החתום מטה.
בכדי  שביכולתה  ככל  תעשה  המועצה  הנהלת 

לזרז קבלת היתר בניה למרחב מוגן.

אם השאלה היא, מה לעשות?
התשובה היא לעשות!!!

גבי צפתי, מנהל מח' בטחון 
טל' נייד:  057-7785797

וקבועה למניעת  יזומה  פעילות 
עבירות ברחבי המועצה

ירידה  חלה  שסטטיסטית  למרות 
והפריצות  הגניבות  במספר  משמעותית 
ביישובי המועצה, גורמי הביטחון ממשיכים 
העבירות  לצמצום  יזומות  בפעילויות 
לרגיעה  להגיע  היא  והשאיפה  הפליליות 
הנושא  גם  כאשר  זה,  בנושא  מוחלטת 

הביטחוני מטופל בצורה הטובה ביותר.

בוקר,  לפנות   5:00 בשעה  ה-5.3.08,  בתאריך 
התקיימה פעילות יזומה של צוות מיחידת אלמוג-

מג"ב, למניעת גניבות חקלאיות. באזור טייבה זוהה 
השעה  העיר.  של  העלמין  בית  ליד  נוסע  טרקטור 

רוהמיקום עוררו את חשדם של השוטרים והם ביק
שו מנהג הטרקטור לעצור ולהזדהות.

נהג הטרקטור ניסה לברוח, אנשי היחידה פתחו 
מטרים  מאות  מספר  ולאחר  אחריו  רגלי  במרדף 

הצליחו להשיגו ולהניח את ידם עליו.
בתחקור ראשוני הסתבר שהטרקטור נגנב שעות קודם 

רלכן מתושב עזריאל. נוצר קשר ראשוני עם בעל הטרק

טור, ששמח לשמוע על מציאתו ותפיסת החשוד.
לאחר חקירה נוספת וזיהוי הגנב, הסתבר שהנ"ל 
מבוקש זה זמן רב על מספר רב של פריצות וגניבות 

במקומות שונים ברחבי המועצה.
יש לציין את פעילותו של צוות אלמוג, בפיקודו 
של גילאל סלימאן, אשר מנע את העברת הטרקטור 
לשטחי יהודה ושומרון ובכך מנע נזק כמעט בלתי 

הפיך לבעליו.
זו, אשר ברובה היא סמויה ואשר  יזומה  פעילות 
הציבור לא מודע לה, תורמת רבות למניעת גניבות 
והתפרצויות, וכדאי מידי פעם להביא לידיעת ציבור 
עבודת  מתבצעת  הפסקה,  ללא  שאכן,  התושבים, 
תחושת  לחוש  נוכל  התושבים  שאנו  בכדי  שטח, 
שפועל  מי  שיש  הידיעה  עקב  יותר  גדולה  ביטחון 

למעננו בשטח.
פעילות זו מתואמת לא פעם עם גורמי הביטחון של 
המועצה ואז היא מתבצעת בשיתוף עם המתמי"דים 

של המועצה וכן יחידת הכוננות המועצתית.
רשם: גבי צפתי  

ינום לא 

למשטרת ישראל מרחב שרון
דרושים/ות שוטרים/ות

 לתפקידים הבאים:

שוטרי סיור
חוקרים

 שוטרי תנועה
בלשים

המתאימים יידרשו לעמוד במבדקי מיון ובוחן 
כושר גופני. תינתן עדיפות ליוצאי יחידות 

קרביות ולמתגוררים באזור המרכז.
תנאי קבלה: בריאות תקינה, 12 שנות לימוד לפחות
פקס לשליחת קורות חיים 09-7473432 

giosim.sharon@gmail.com :דוא"ל

נשים המעוניינות 
להצטרף לקבוצה, 

 יוכלו לפנות 
לחיים כהן המנהל 

 המקצועי של 
מועדון הכדורסל
052-4899779

2" במועצה "נקודת מפנה 
במסגרת   ,2008 באפריל   8 שלישי,  יום  בוקר 
בשעה  נשמעה   ,"2 מפנה  "נקודת  הארצי  התרגיל 
בכל  וחצי  דקה  בת  ויורדת  עולה  אזעקה   10:00

ריישובי המועצה. בכל מוסדות החינוך ירדו התלמי
דים והמורים למקלטים ולמרחבים המוגנים למשך 
שעה שלמה, שם שוחחו עם המחנכים על החשיבות 

של ההיערכות לקראת מלחמה. 

הת אחראי  התכנסו  במועצה  הישיבות  רבחדר 

שקיבלו  תרחיש  על-פי  לפעול  שנדרשו  חומים, 
מסרן ראובן  פירסטטר, מפקד יחידת הקישור ללב 

השרון.  
מחלקת  ובראשם  התחומים,  מאחראי  אחד  כל 

רחינוך, נתן מענה ובדק את היערכות המועצה בת
חומו. בשעה 12:00 התכנסו כולם לישיבה מסכמת, 
בה צויין כי הרשות תפקדה באופן אופטימלי, ניתנו 
המועצה  וראש  שהתעוררו  הבעיות  לכל  פתרונות 

ניהל את התרגיל באופן יוצא מן הכלל.

המדליות את  מקבלים  ליברמן  ואור  ברסלר  עומרי 

של  המקצועי  המנהל  כהן,  חיים 
הכדורסל מועדון 
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חינוך

חינוכי ללב השרון! חזון  יש 
נוסח החזון החינוכי מליאת המועצה  האזורית לב השרון אישרה את 

אפשר  כשנה,  שנמשך  תהליך  בתום 
נציגי  השרון!  ללב  חינוכי  חזון  יש  לבשר: 
הוזמנו  החינוכי  החזון  לגיבוש  הוועדה 
ואת  החזון  גיבוש  של  התהליך  את  להציג 
וזו  המועצה,  מליאת  בפני  שנכתב  החזון 

אישרה את הנוסח.

והכלכליים,  החברתיים  הדמוגרפים,  השינויים 
השרון,  לב  ביישובי  האחרונות  בשנים  שהתרחשו 
לב  האזורית  במועצה  החינוך  מחלקת  את  הניעו 
אשר  חינוכי,  חזון  לגיבוש  תהליך  להוביל  השרון 
יוביל  ואשר  מתגבשת,  אזורית  זהות  על  מושתת 

שתיתן  יישומית,  אזורית  חינוכית  תכנית  לבניית 
מענה לצרכים חינוכיים עכשוויים ועתידיים של כל 

ילד/ה ונער/ה החיים בתחום המועצה.
רבהמשך לפנייתה של מנהלת מחלקת החינוך במו

עצה, גב' רונית רופא-הדרי, החליטה הנהלת המועצה 
רעל הקמת פורום היגוי רחב ובחרה את  דר' מרים מו

רבר, תושבת עין ורד, לעמוד בראשו. בפורום השתתפו 
40 חברים, המייצגים קשת רחבה של הציבור בתחומי 

נציגי  חינוך, מנהלי בתי ספר,  ועדות  המועצה; חברי 
גורמים אחרים בעלי עניין במועצה  מחלקת החינוך, 

ר)רווחה, נוער( ותושבים: חילוניים ודתיים, ותיקים וח
דשים, כמו גם הורים לילדים בכל מסגרות החינוך.

ררונית רופא הדרי מנהלת מחלקת חינוך: "הווע
דה החלה בעבודתה לפני כשנה. היא קיימה שישה 

רמפגשים בפורום הוועדה ושבעה מפגשים של מע
הספר  מבתי  ומורים  הורים  בהשתתפות  שיח,  גלי 
השונים. סך הכל השתתפו בתהליך 140 אנשים: 40 

חברי פורום ההיגוי ו- 100 משתתפים נוספים.
מבנה הוועדה ותהליך עבודתה הושתתו על אני 

רמאמין, לפיו חזון חינוכי נבנה על ידי הציבור ומ

האזור.  תושבי  של  האותנטיים  הצרכים  את  שקף 
חשיבותו של חזון חינוכי אזורי הוא ביצירת שפה 

ראזורית, חינוכית משותפת חדשה במציאות משת
נה, על בסיס ערכי משותף לכל".

דר' מרים מורבר יו"ר הוועדה: "החזון משרטט את 
"מפת הדרכים" ואת הדגשים שיתוו את פעילותה של 

תיגזרנה תכ זה  מחזון  המועצה.  החינוך של  רמערכת 
ניות חינוכיות רב-שנתיות, המיועדות לקהל רחב ומגוון 

ככל שניתן. תכניות אלו תיבנינה על רצף התפתחותי, 
פורמאלי ובלתי פורמאלי, ועל רצף המשכי, ותגובינה 

באופן מלא, באמצעות תקציב רב שנתי הולם".
מחלקת  מנהלת  ע"י  המליאה  בפני  הוצג  החזון 
יו"ר  מורבר  מרים  דר'  הדרי,  רופא  רונית  חינוך, 

הש הדר  בי"ס  מנהלת  יפה,  מיה  הגב'  רהוועדה, 
יוט דר'  נחשון,  גליק-  ציפי  הוועדה:  ונציגי  ררון 

בה לביא, מעיין ליפשיץ ורן להב, שהוא אף חבר 

מליאה. חברי המליאה התייחסו לנוסח הסופי של 
החזון, שאלו שאלות, בעיקר סמנטיות, ושבחו את 
פה  ואישרו  בו  שהשתתף  מי  לכל  הודו  התהליך, 
השרון.  ללב  חינוכי  כחזון  החזון  אימוץ  את  אחד 
כל  את  מברך  "אני  המועצה:  ראש  ריטוב,  עמיר 
לתהליך  ותרומתם  מעורבותם  על  הוועדה  חברי 

רחשוב זה, ומעריך את עבודתם, שנעשתה בהתנד
בות ובמסירות הראויה לשבח".

מתוך החזון החינוכי: 

קהילת לב השרון דוגלת בסולידריות כמרכיב חיוני בהווייתה של חברה, הבנויה ממארג של "
חברים בעלי צרכים שונים, אשר מתאגדת על בסיס מטרות או העדפות משותפות. קהילת 
קיימת  ובה  ההדדי,  הכבוד  נשמר  בה  ותרומה,  נתינה  על  המושתתת  לחברה  שואפת  השרון  לב 
גם  כמו  ברצונותיו,  או  בהעדפותיו  ביכולותיו,  באמונותיו,  שונה  להיות  האדם  של  בזכותו  הכרה 
האזורית  החינוך  מערכת  בקהילה.  החברים  בקרב  וההדדית  האישית  ובמחויבות  באחריות  הכרה 
תפעל לקידום המעורבות החברתית, על ידי חינוך להתנדבות וחינוך למנהיגות. היא תספק תנאים 
לשילוב השונה בחברה, תוך רגישות לצרכי הזולת, גמישות, סובלנות וכבוד. המועצה תפעל לקרב 
ידי טיפוח פתיחות לקבלה  ולהכנת התלמיד לתפקוד בחברה הטרוגנית, על  בין הזרמים השונים 

ולשיתוף האחר.
קהילת לב השרון מכירה בחשיבות אהבת הארץ והקשר לאזור בו אנו חיים. טיפוחם יעמיק את 
מערכת  המדינה.  לעתיד  והמחויבות  היהודית  ולהיסטוריה  למורשת  לשורשים,  השייכות  הרגשת 
החינוך האזורית תקדם את החינוך לאהבת הארץ, עם שימת דגש על פיתוח זהות אזורית בעלת 
צביון כפרי ועל פעולה למען הסביבה. זהות זאת תתבסס על היכרות עם עברו של האזור ותוביל 

למחויבות לרווחת האזור ולשגשוגו.
המקדמת  חברה  עצמו;  בפני  העומד  ערך  מהווה  הלמידה  בה  בחברה  מאמינה  השרון  לב  קהילת 
לצד  האנושית,  התרבות  נכסי  את  היטב  להכיר  הזדמנות  תינתן  לומד  לכל  בה  למידה משמעותית, 
והקניית מיומנויות, הנחוצות בעולם המשתנה תדיר.  יכולות בתחומים הקרובים לליבו  פיתוחן של 
מערכת החינוך האזורית תפעל לקידום הלמידה, למתן אפשרות למימוש עצמי ולמיצוי הפוטנציאל, 
הלומד  של  וחוזקות  יכולות  פיתוח  מאתגרת,  לימודים  בסביבת  נרחבת  בחירה  אפשרות  מתן  תוך 

ובניית מערכת למידה גמישה ומגוונת, שנותנת מענה גם לשונות שבין התלמידים.
מערכת החינוך האזורית מאמצת את החזון ותפעל לפיתוחן של תכניות המתרגמות את החזון 
החברים  וכלל  המועצה  של  השונות  המחלקות  עם  פעולה  שיתוף  תוך  ולמימושן,  למעשה  הלכה 
החל  פורמאליות,  והבלתי  הפורמאליות  השונות,  החינוך  במסגרות  ייושמו  התוכניות  בקהילה. 
בתמיכה  וכלה  הנוער  ותנועות  הפורמאליות  החינוך  במסגרות  תמיכה  דרך  הרך,  לגיל  בחינוך 

בתוכניות א-פורמאליות "

במליאה החזון  אישור 

רעמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב –השרון, מנה
לת מחלקת החינוך, רונית רופא הדרי ומנהלת גני הילדים, 

רלאה לוטם השתתפו במסיבות הפורים שנערכו בגני היל
הגיעו  הילדים  המועצה.  בתחום  אשר  הספר  ובבתי  דים 
מנות.  ובידיהם משלוחי  ססגוניות  בתחפושות  מחופשים 
כל הצוותים החינוכיים היו מחופשים אף הם. התחפושת 
הבולטת בין הבנות בגני הילדים הייתה מלכת אסתר או 

כלה ובקרב הבנים עדיין מככבים ספיידרמן ודומיו.
בין התחפושות, בלטו ומשכו תשומת לב רבה אלה 
לחגיגות  הצטרפו  רבים  הורים  הילדים.  הורי  שעיצבו 

בבתי הספר ובגני הילדים. 
סיורים  זה  ביום  קיים  המועצה  קב"ט  צפתי  גבי 
מנת  על  במועצה,  הביטחון  גורמי  של  אינטנסיביים 

לאבטח את החגיגות ולשמור על בטחון הילדים.

פורים שמח במוסדות 
החינוך בלב השרון

ילדי הגנים בלב השרון התקבצו בקרית  כ- 900 
 60 בסימן  אזורי  ספורט  ליום  דרור  ותרבות  חינוך 

שנה למדינה, שארגנה מחלקת גני הילדים.
הילדים והצוותים החינוכיים לבשו חולצות בשלל 
סומנה  כולה  והקריה  אחר  בצבע  גן  כל   - צבעים 

בכתמי צבע עליזים.

במקום הופעלו שלושה מוקדים עיקריים:

תחנה ראשונה 
בהנחיית  מגוונות  הופעלו תחנות  באולם הספורט 
עופר בן דוד: קליעה למטרה, קליעה לסל, ג'ימבורי, 
מסלול שיווי משקל, תחרות כדורים, השחלה ועוד...

תחנה שנייה  
בהפעלת  המטמון"  את  "חפש   – הקריה  ברחבת 
לירון זרח. הילדים חיפשו את המטמון בעזרת רמזים 

הקשורים למדינה.
תחנה שלישית

רהילדים הופעלו על הדשא במשחקי ספורט, בע
זרת מצנחים וכדורים.

רבסופו של היום, חילק ראש המועצה לילדים מד
שיום  ואמר  הילדים  גני  מחלקת  ע"י  ליות, שהוכנו 
מאתגר  והיה  נהדרת  באווירה  שהתקיים  הספורט, 

ומהנה, יהפוך ודאי למסורת בלב השרון.

לילדי  אזורי  יום ספורט 
הגנים בלב השרון

השרון הדר  ספר  בבית  פורימי  חינוכי  וצוות  המועצה  ראש 

ב"דרור" עליזים  צבע  כתמי 
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שדרות את  מאמצים 

פועלים  השרון  בלב  הילדים  בגני 
מתנדבים רבים בני הגיל השלישי. פרויקט 
הילדים  להנאת  רבות  שנים  מתקיים  זה 

והסבים והסבתות.
הילדים  גני  מחלקת  קיימה  לאחרונה, 
השתתפו  בו  והסבתות,  הסבים  של  מפגש 
רונית רביב-  גם הצוותים החינוכיים בגנים, 
ארגוב-  מרים  החינוך,  ממשרד  מתאמת 

מדריכת הקבוצה בהתנדבות 
ולאה לוטם- מנהלת מחלקת גני ילדים.

מהשטח: רשמים 
רבמסגרת המפגש העלו המשתתפים חוויות מה

שטח, וכאן מובאות כמה מהן:
בגן  מתנדב  בכפר  מפרוטיאה,  ברקוביץ  יעקב 
בגלל  כל  קודם  בגן  "אני  שלישית:  שנה  פורת 
הצוות והילדים, שמקבלים אותי בשמחה. מטילים 
כלים, משחק  אני שוטף  פרויקטים:  מיני  כל  עליי 

רבחצר עם הילדים ומנהל איתם שיחות נפש. באמ
צעותם, אני חוזר לילדות ומתחלק איתם בחוויות.

אותה  וכששאלתי  בכתה  אחת  ילדה  השבוע 
אז  שלה,  אמא  את  רוצה  שהיא  אמרה  היא  למה, 
אני אמרתי לה שגם אני רוצה את אמא שלי והיא 

השיבה: "אז תבכה". 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  "יעקב  הגן:  גננת  דקלה, 

משפ לאירועים  מגיע  הוא  שלנו.  ומהחיים  רמהגן 
אנו  שלו.  לאירועים  מגיעות  ואנחנו  שלנו  חתיים 

שלובים ביחד.
יעקב מבקש עבודה מיד כשמגיע לגן, הוא עוזר 
דבורים  כמו  כולם,  ובבנייה.  במשחק  הכלים,  עם 
הגדולים שעזבו  הילדים  גם  אליו.  נדבקים  לדבש, 

את הגן קוראים לו עדיין סבא".

חיים  לסבא  כי  מספרת  ינוב  מגן  הגננת  ציפי 
וזה  נפש  שלוות  יש  סעדון  לורט  ולסבתא  אוזן 

יוצר חיבור נהדר.
חיים ולורט מקדישים מזמנם לכל ילד ושומעים 

אותו.
עיקר העבודה של חיים הוא בטיפול בגינה.  יש 
לו ידע עצום בחקלאות ועכשיו הוא גם מכין לנו 

גבינות.
אך  ימים,  לו  להוריד  ורצינו  קשה  בגן  העבודה 

חיים לא מוותר ומופיע בזמן. 
לורט מביאה חפץ מהעבר ומספרת לילדים על 

הקשר בין העבר להווה".
לגן  מגיע  שלנו  "הסבא  בינוב:  הסייעת  סיגל 

רארבע פעמים בשבוע ועושה הכל. אני ממש פיתח
תי בו תלות ואין מילים להביע את האהבה שכולנו 

רוחשים אליו".
לי  עשו  כחודש  ולפני   76 בן  "אני  אוזן:  חיים 
יום הולדת בגן. אף פעם לא זכיתי שיחגגו לי וזה 
היה מרגש מאוד. אפילו בחתונה שלי לא התרגשתי 
ככה. גם אחרי תאונה הגעתי לגן. האמת היא שאני 

נהנה יותר מהילדים ומהצוות וכל בוקר, כמו מגנט, 
אני מגיע לגן ורואה שהכל פורח.

כל  את  להם  שהפכתי  לי  אמרה  האימהות  אחת 
הסדר בבית, כי בכל פעם שקורה משהו, עידו אומר: 
סיפר  "סבא אמר שצריך לעשות ככה". אבא מהגן 
לי שכאשר קרא את פרשת עשיו ויעקב, הילד שלו 

אמר לו: "אני מכיר את יעקב. הוא בגן שלי".
עם  שנתיים  עובדת  "אני  בלב:  בגן  גננת  ענת, 
נהנים  ואנו  בשבוע  פעם  לגן  מגיעה  היא  זהבה. 
מכל רגע איתה. ממש נפלאה. זהבה מתמחה בנושא 
התיאטרון ועובדת בקבוצות עם ילדים והמפגשים 

שלה איתם מרתקים".
:שלי, גננת יעלים "זהבה מגיעה בימי שני, נכנר

סת בשמחה לגן ועוסקת ביצירה ובתיאטרון. זהבה 
ממש שחקנית".

רצים  הילדים  מהגן.  חלק  מרגישה  "אני  זהבה: 
אלי ואני שמחה לקראתם. אפילו אם יגידו לי לא 

לבוא, אני באה".
אידה סייעת גן בלב: "אם זהבה מגיעה לגן ביום 
החופשי שלי, חבל לי שאני לא נמצאת איתה, כי 

ממש כיף לנו ביחד".
ארבע  עובדת  דרור,  בבני  מתנדבת  חגי,  שרה 
פעמיים  שעתיים,  מתנדבת  "אני  יפה:  עם  שנים 
עם  אני משחקת  ראש.  ניקוי  לזה  וקוראת  בשבוע 
שהם  שמחה  ואני  וניקיון  בסדר  עובדת  הילדים, 

סובלים אותי".
עוזרת  היא  האוכל  "בזמן  דרור:  גן  גננת  יפה 
לילדים במזנון. זו עזרה עצומה וכשהיא לא מגיעה, 

הילדים שואלים למה". 

בהזדמנות זו, אנו במחלקת גני הילדים מודים לכל 
המתנדבים, שעושים עבודת קודש עם הילדים.

בגן זהב 

יער  נצבע  באפריל,  ה-4  שישי,  ביום 
כחול  ירוק,  כתום,  אדום,  בצבעי  קדימה 
ד'-ו'  כיתות  תלמידי  כאלף  כאשר  ולבן, 
את  צעדו  במועצה  היסודיים  הספר  מבתי 

צעדת לב השרון הראשונה.
 

צעדת לב השרון הראשונה, יצאה בקול תרועה 
רמה מיער קדימה לכיוון מושב צור משה. כל בית 
ספר לבש חולצה בצבע אחיד, למשתתפים חולקו 
כובעים בצבעי כחול לבן, תרומת הרשות הלאומית 
המורים  התלמידים,  ובאלכוהול.  בסמים  למלחמה 
וההורים המלווים צעדו במסלולים שונים בשבילי 

"דרך הלב". 
שונות  והפעלה  הסברה  בתחנות  עברו  בדרך 

רבנושאים הקשורים לסמלי המדינה, לאיכות הסבי
בה,  ליישובי לב השרון ועוד. התחנות הופעלו על 
ידי המדריכים הבוגרים, בנות שרות לאומי, פעילי 
ותרבות   חינוך  מקרית  ח'  כיתות  תלמידי  הנוער, 
כל  במהלך  האווירה  ישראל.  ארץ  מתמחי  דרור, 

בת כובדו  הילדים  מאוד.  חגיגית  הייתה  רהצעדה 
פוזים, תרומת בית האריזה בבני דרור, שרו שירים 

ושמרו על מורל גבוה. 
ררונית רופא הדרי, מנהלת מחלקת חינוך במוע

צה:"הצעדה הינה פרי שיתוף פעולה בין מחלקות 
רהתחבורה, הבטחון, התרבות והנוער, איכות הסבי

בה, מדור מניעה והסברה, דוברות וחינוך".
הצועדים הגיעו לרחבת הדשא בצור משה, שם 

רלצלילים של שירי ארץ ישראל, חולקו להם קרטי

בים והם צפו בטקס חגיגי, אשר נפתח בשירה של 
רמקהלת בית-ספר "אור השרון", בניצוחה של המו

רה למוסיקה דינה רוזנר. שני תלמידי הדר השרון 
ברכו, רות לוין, מנהלת בית-ספר לב הפרדס, ברכה 
"אנו  באמרה:  לתלמידים  ופנתה  המנהלים  בשם 
פונים אליכם, דור העתיד של האזור ושל המדינה, 
ודרכים  הסבר  המזלג"  קצה  "על  היום  שקיבלתם 
לשמירה על הסביבה הירוקה שלנו: מצופים מכם 
ולסייע  להתקדם  ללמוד,  הבאות,  ובשנים  היום   -

ולת שלנו  והנפלאה  המיוחדת  הסביבה  רבשמירת 
רום לאיכות החיים ב""לב השרון" בפרט, ובמדינה 

בכלל". דני סיגל, חבר ועד ההורים בבית-ספר לב 
הפרדס, הביע את תקוותו ש"האירוע היפה ימשיך 
להתקיים בשנים הבאות ואף יתרחב, כך שיקיף לא 
רק את ילדי בתי הספר, אלא את קהילת לב השרון 
כולה, ואולי יוכל להוות גם הזדמנות למפגש בין 
היישובים  אנשי  ובין  השונים  הספר  מבתי  ילדים 

השונים".
  עמיר ריטוב ראש המועצה חילק למנהלי בתי 

רהספר תעודות ומגני השתתפות ואמר: "היום פתח
נו במסורת. נמשיך בצעדות אלו גם בשנים הבאות, 

בהן נצעד תמיד יחד ב"דרך הלב"".

60 למדינה צעדת לב השרון בסימן 

ילדי לב השרון מאמצים את 
והמועצה האזורית  ילדי שדרות 

הנגב שער 
תושבי  למען  השרון  "לב  פרויקט  במסגרת 
מבצע  על  הוחלט  הנגב",  שער  ויישובי  שדרות 
"אור  בתי-הספר  ילדי  מנות.  להכנת  משלוחי 
החשובה  למשימה  נרתמו  ו"שכטרמן"  השרון" 
והכינו משלוחי מנות למען תושבי הדרום. בנוסף, 
לטובת  פרחים  פורת  ממושב  מגדלים  תרמו 

המבצע ברוחב לב.

היהודי  החינוך  להעמקת  המרכז  מנהלת  אסרף  סיון 
בנות  השנה,  כל  "במהלך  השרון:  לב  האזורית  במועצה 

בנו עוסקים  הספר  בתי  ותלמידי  הלאומי  רהשירות 
מהמסו חברתיים-קהילתיים  לערכים  הקשורים  רשאים 

העוברים  אלו  קשים  בימים  לנכון,  מצאנו  היהודית.  רת 
על תושבי הדרום, להביא לידי ביטוי את אותם ערכים, 

בבחינת הלכה למעשה".
המשלוחים והפרחים הועברו לשדרות באמצעות בנות 
גרעין השירות הלאומי בלב השרון, שאף יזמו את המבצע 

השו ובשכונות  קשישים  במועדוני  בבתי-ספר,  רוחולקו  
נות. תושבי העיר התרגשו עד מאד והודו בכל לב.

ריערה שטווי, בת שירות לאומי: "התרגשנו מאוד לה
והפרחים. התקבלנו  עם המשלוחים  לבתי התושבים  גיע 
בחמימות רבה. התושבים איתם נפגשנו היו מלאי הערכה 

זה מעודדות את רוחם ומ רוציינו עד כמה מחוות מסוג 
חזקות אותם". 

נוער  מפגשי  בהמשך  מתוכננים  האימוץ,  במסגרת 
ואירוח בני נוער מיישובי הדרום במועצה, הפנינג משותף 
של הורים וילדים מיישובי עוטף עזה ומיישובי המועצה 

ועוד.
צוות  הוקם  "במועצה  המועצה:  ראש  ריטוב,  עמיר 
מיוחד, שעוסק בבניית תכנים, מפגשים ורעיונות נוספים 
לחיזוק התושבים ביישובי המועצה האזורית שער הנגב. 
וערבות  אחווה  אידיאולוגיה,  מתוך  בכך  לעסוק  נמשיך 

הדדית".
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ה"זהבים" מפגש 

60 צועדים  השרון  לב  ילדי 
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השרון אור  חדשות 

כיכר השבוע 
מו לוח   - השבוע  כיכר  הוקמה  רבבית-הספר 

המדינה,  של  הראשונים  בימיה  כמו  עגול,  דעות 
שאירעו  שונים  לאירועים  הילדים  לחשוף  במטרה 

התלמי מודעות  לעורר  המדינה,  שנות   60 רבמשך 
דים לאירועים השונים ולתרום לידיעותיהם לקראת 

חידון 60 שנה.
 6  = תקופות  ל-6  חילקנו  בכיכר  המידע  את 

עשורים.
- האירועים המרכזיים בעשור נתלים על הלוח.

אחת  לשוני  חינוך  שיעור  מלמדות  המחנכות   -
לשבוע בהלימה ללוח המודעות. 

למידע  בהתאם  אייר,  בחודש  יתקיים  החידון   -
שבלוח.

יום ההורה המעשיר
ביום שישי ב' באדר א' 8.2.08 התקיים בביה"ס 

"יום ההורה המעשיר", בסימן 60 שנה למדינה. 
שיתוף הקהילה מהווה חוויה משמעותית לילדים.

הנושאים היו: עזרה ראשונה, ניידת משטרה, דרך 
ילדים,  ציורי  בפרחים,  אלי  דבר  הרפת,   – החלב 

רמשחקים של פעם, הדפוס אז והיום, תולדות השו
ופיתות  תה  מאהלים,  שכללו  המעברה  ימי  קולד, 
של  הראשונים  מימיה  וסבתא  סבא  סיפורי  בטבון, 

המדינה ועוד.
מידיעותיהם,  להורים, שתרמו  ותודה  כוח  יישר 

רמכישרונותיהם ומזמנם למען העשרת הילדים במ
גוון נושאים.

ולתרום  לבוא  הורים  לעוד  גרמה  היום  הצלחת 
עוד בהעשרת הילדים בנושא 60 שנה למדינה.

 פסטיבל שרים 
60 למולדת בת 

בבית-ספרנו "אור השרון"
יש הרבה ילדים בעלי כישרון.

מכל כיתה הייתה נציגות תלמידים.
ובשירי ארץ ישראל הופיעו בשירה וריקודים.

ניחוחות,  והשאירה  מקסימה  הייתה  האווירה 
לעוד שירים מארץ חמדת אבות.

רוקדת הפסקה 
בשיעורי חינוך גופני הילדים לומדים ריקודי עם 

משישים שנות מדינה.
רבהפסקות רוקדים ריקודי עם ובכל הזדמנות מב

אורכת  לא  ההפסקה  למה  ושואלים  לרקוד,  קשים 
60 דקות?

מפתח הל"ב 
על  הילדים  למדו  הל"ב,  מפתח  שיעורי  במסגרת 
60 שנות המדינה במגוון נושאים ולפי רמות הכיתות. 
הילדים הכינו דגמים של אישים, מקומות ועוד – כמו-

כן, הכינו בכיתה הרצאה בנושא העבודה.
את הדגמים הצגנו בתערוכה בבית-הספר.

ומה אומרת תוכנית מפתח הל"ב?
התכנית מדגימה מודלים מגוונים לשיח, ללמידה 
ולהתנסות חווייתית בדגש על הצלחותיה והישגיה 
שבו  מהיום  שחלפו  העשורים  בששת  המדינה  של 

הוכרז על עצמאותה.

חוגגים פורים
השרון אור  טבחי 

המעשיר ההורה  ביום  פיתה  מכינה  סבתא 

בפורים איפורים 

נתינה מכל הל"ב
ב',  אדר  בחודש  הל"ב  מפתח  שיעורי  במסגרת 
הילדים למדו על נתינה ובשבוע שבין ראש חודש 
אדר ב' עד פורים, כל כיתה הכינה הפסקה פעילה. 

התחנות היו מגוונות ומעניינות.
פו תקנון  התלמידים  מועצת  חברי  כתבו  רבנוסף 

ו' ביום התלמיד היה מורה  רים. כל תלמיד מכיתה 
ליום אחד וגילה כמה קשה להיות מורה בכיתה.

איפורים בפורים
ע"י  בביה"ס  המופעלים  תקשורת,  שיעורי  במסגרת 

רקרן קרב, תלמידי כיתות ה'-ו' למדו איפור מיוחד לפו
רים. בהפסקה הסתובבו תלמידים כשעל פניהם סימנים 
אדומים, ומי שלא ידע שזה איפור, חשב להפנות אותם 

לחדר טיפולים.

ויריד פורים עדלאידע 
התקיימה   ,18.3.08 ב',  באדר  י"א  שלישי  ביום 

חגיגת פורים בסימן 60 שנה למדינה.

אגרת הממלכה
ויהי בימי המלך חסן, הוא המלך משה,

המולך ממורה ועד תלמיד,
מאתיים ושישים תלמידים, בלי עין רעה,

ועוד מורים, עובדים והורים טובים.
במלוך המלך משה, יצאנו בשירים וזמירות, 

על-פי כיתות בשורות ישרות וסדורות.
ממלכת "אור השרון" זינקה  לעדלאידע.

איש על מחנהו ואיש על דגלו,
על נס הרמנו – כל עשור ופועלו.

החלוצים - "אנו נהיה הראשונים"
הצבא   - הטבחים  א'ח.  אל  א'ח  אמרנו  כך 

צועד על קיבתו"
הכרזנו במטב'ח.

אותך  שאוהבים  בניין  פועלי   - עברית  עבודה 
עד ראש הג'ג'.

בלב  אחד'  כאיש  יחד,  יחד   - מוסיקלי  תורני 
אחד' תזמורות ולהקות.

לכל  ה'ידד  ה'ידד   – בנחל  קרנבל   - החילות 
חילות צה"ל הצועדים במצעד. 

המנהיגים                          צעדו  במאסף   - ומנהיגים  רבנים 
דו'ר דו'ר ודורשיו.

ובתום מצעד הצעירים והקשישים ב"שישים"
לביה"ס חזרנו צוהלים ונרגשים.

ההורים הכינו דוכני מזון כסדר,
לכל  יד  הושיטו  משחק  בדוכני  תנובות  ונוער 

עבר.
ממלכת "אור השרון" תחת מושכות המלך,

כפר  בכל  להערכה  מושא  מהוות  ענק  ביריד 
ופלך.

לעוד שנים פוריות מוצלחות תמיד,

בבחינת "נר להאיר"- מיוחד ויחיד.
משפחת "אור השרון" 

תנובות פותח לבבות  נוער 
בית-הספר לתלמידי 

הרצל אמר: "אם תרצו-אין זו אגדה"
אז  לתנובות-  תבוא  אם   " אומרים:  ואנחנו 

תדע!"
היה פעם מנהיג שאמר: זה נוער זה?! זה ברכה! 

ואין אלו מחמאות...
וגם היום יש האומרים, בצליל ספקני: אה...נוער  

הגבעות!
רואנחנו אומרים: רצונכם לראות נוער-בואו לת

נובות!
היה בידיהם מפתח הפותח לבבות

ובו השתמשו לשמחת פורים בתנובות.

בעדלאידע... 
מי שרק הביט, הבחין בכל היופי,

ומי שרק הציץ קלט את זה האופי!
חולצות כחולות – נערים ונערות-

תנו ברחובות  השרון"  "אור  ילדי  עם  רצועדים 
בות.

וביריד...
על משמרתם עומדים בכל התחנות

אינם זזים, אינם נוטשים, אינם אוכלים ואינם שותים.
דבקים בייעודם ובתפקידם, מתמקדים במטרה,
מנהלים את התחנה בצורה מקצועית והדורה.

ובסיום...
הושיטו יד לכל עבר
והשליטו קצת סדר.
בראש גדול ומורם

תרמו שהכל יהיה מושלם.

תודה לכם כאן- "מאור-השרון",
הארתם לנו את הדרך.

בהפגינכם באופן שקט מהי ציונות ומהו ערך.
מקווים להיפגש עם כולכם

כי פשוט כיף להיות במחיצתכם.

תלמידים, מורים, עובדים, הורי ביה"ס
ומנהל ביה"ס/משה חסן.

60 שנה בסימן 

בפעולה השבוע  כיכר 

בהפסקה רוקדים 

חינוך
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השרון הדר  חדשות 

וסו היבטים  בבירור  מסייעות  בתכנית  רהיחידות 
גיות כמו:

לנו  מוכרות  חגיגות  אלו  חגיגה?  מהי  חגיגה:   -
ממעגל החיים? מה מאפיין את החגיגות שחווינו?

ריחות  מדינה: מהי מדינה? אלו מראות, קולות,   -
ורגשות מתקשרים בעינינו לביטוי "מדינת ישראל"?

- הישגי המדינה: לאלו הצלחות והישגים הגיעה 
המדינה בשישים שנות עצמאות?

הישגיה  אודות  על  ללמידה  מידע  מקורות   -
של המדינה: אלו מקורות מידע יסייעו לנו בבירור 
הישגי המדינה? מהו סוג המידע שניתן לאתר בהם? 
מה יש להוסיף ולברר על מנת להעמיק את הלמידה 

על אודות הישגיה של המדינה?
רבנוסף, כוללת התכנית מגוון רעיונות לציון שי

שים שנות מדינה בשיתוף הקהילה.

יום החינוך הגופני 
ביום חמישי כ"ז באדר ב', 3.4.08, התקיים ב"אור 

השרון" יום החינוך הגופני בסימן 60 שנה. 
הטרוג לקבוצות  התחלקו  א'-ו'  כיתות  רתלמידי 
רניות ותלמידי כיתות ו' שמשו כראשי קבוצות ושו

פטים בתחנות.

תחושת  כמו  חינוכיים,  ערכים  לטפח  המטרות: 
משמעת;  פעולה,  שיתוף  הגינות,  והצלחה,  הישג 
הפגת מתחים וחיזוק הקשרים הבלתי פורמאליים 

בין התלמידים – תוך דגש על 60 שנות מדינה.
בספורט  הישגים  כרזות  בהכנת  פתחנו  היום  את 

וחלוקת סמלים לקבוצות.
תלמידים הופיעו בתנועה ובהתעמלות קרקע.

החלק האחרון היה עבודה בתחנות, כשבכל תחנה 
בין  "כדרור  כמו:  המדינה,  שנות  מ-60  מסר  היה 
"מרוץ  הלב",  את  למדינה  נתן  "הרצל  מנהיגים", 
חיילים",  "מסדר  דוד",  למגן  "קליעה  לבן",  כחול 

"רון בלב ואת ביד" ועוד.
מורל הקבוצות היה גבוה במיוחד.
בסיכום היום כל ילד קיבל קרחון.

מלבד כל הנ"ל, הוצבו בביה"ס משחקים מן העבר, 
רמשחקי ילדות שלנו, מלווים בהסברים. הילדים בה

פסקות משחקים: גומי, חבל, קלאסים, איקס עיגול, 
3 מקלות, סבתא סורגת, אחת שתיים שלוש וחצי, 7 

על הקיר ועוד ועוד.

לחנ"ג מורה   / בת שבע  בשרי 

סבב הסעות חדש בהדר 
השרון

ועד ההורים הבית ספרי קיבל את 
המלצות ועדת ההסעות להדר השרון

את  הביע  השרון  הדר  בית-ספר  של  הורים  ועד 
לבית- הסעות  לסבב  הוועדה  להמלצות  הסכמתו 

הספר והגיש פנייה רשמית בנושא. 

להלן ההצעה:
1. סבב בוקר - הוועדה ממליצה על שינוי בסבב 
שינוי  ולבחון  איזון  ליצור  מנת  על  בוקר,  הסעות 

בסבב הסעות.
2. סבב צהרים - לאור הנתונים, כפי שהוצגו ע"י 
אנשי המקצוע ומחלקת החינוך, לא יבוצע כל שינוי 

בסבב הסעות צהריים.
3. היערכות לשנה"ל תשס"ט - הוועדה ממליצה 
תשס"ט,  שנה"ל  לקראת  כלשהם  שינויים  לבחון 

רוזאת בהתבסס על העובדה שיחולו שינויים במדי
ניות משרד החינוך ביחס לתקצוב הסעות למוסדות 
ולנציגות  למועצה  משותפת  ועדה  תוקם  החינוך. 

ועדי הורים.

אירועי פורים ב"הדר השרון"
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" - כך אמרו חז"ל  

וב"הדר השרון" מישמים זאת הלכה למעשה.
את אירועי חודש אדר פתחו שני מבצעים גדולים, 

שארגנו חברי המנהיגות הצעירה.

רכמו בכל שנה,  התגייסו  התלמידים למען אוכ
לוסייה בעלת צרכים מיוחדים, והשנה היו אלה ילדי 
טיפולים  המקבלים  ילדים  שלנו",  "ילדים  עמותת 
תקווה.  שבפתח  "שניידר"  לילדים  החולים  בבית 
מבית  תלמיד  עם  פעולה  בשיתוף  נולדה  זו   יוזמה 
בבית  וחצי  כשנה  לפני  ראש  ניתוח  שעבר  הספר, 

חולים זה וממשיך להיות מטופל שם גם כיום.
של  לרווחתם  נשלחה  ש"ח   8,000 של  תרומה 

הילדים החולים.

המבצע השני מקיים את מצוות "משלוח מנות", 
ככתוב במגילת אסתר.

גם השנה, היו אלה החיילים והחיילות בוגרי בית 
טוב  כל  הספר שזכו לקבל  כ-70 חבילות עמוסות 
שלא  ספרם,  בית  מתלמידי  אהבה  מכתבי  וכוללות 

שוכחים אותם אף פעם.

את חגיגת פורים הגדולה חגגו ברוב שמחה והדר 
לבית  שהגיעו  המורים,  וצוות  השרון"  "הדר  ילדי 

הספר בתחפושות מרהיבות, מושקעות ויצירתיות.
שיחקו  מנות,  משלוחי  ביניהם  החליפו  הילדים 
במשחקי  התחרו  ואף  פורימיות  הפעלה  בתחנות 

כדור נגד צוות המורים.
את החג חתם מופע מרהיב של dollman –רקדן 
ובדמות  בגודל  בובות  ארבע  עם  שרוקד  מקצועי 
שנותנת  מיוחדת  בטכניקה  אליו  המחוברות  אדם, 
התקיים  המופע  רקדנים.   5 בת  להקה  של  תחושה 

רבמספר סגנונות ובכל פעם התחלפו המוסיקה, הל
בוש ואופי הריקוד.

הל"ב מפתח   - הכנסת  של  דגם  הכין  נתנאל  60פנש  שרים  בפסטיבל  צעירים  כשרונות 

חינוך

כאשר לביה"ס "אור השרון" איש איש נכנס, 
נראה היה כאלו כל צוות "אור-השרון" - ממש 

מחופש.
וסרבו  אטומות  נראו  אוזניות  עם  האוזניים 

להיות קשובות, 
יכול  זה  וכיצד  קרה,  מה  הבין  לא  אחד  אף 

להיות?! 
היה  נדמה כאילו " כולם שמים עליך פס"...
ראך במפקד,  בשיעור  חמישי, הכול לפרופו

רציה נכנס - 
בבית-ספרנו החלה לפעול: תכנית ה"ס!

על  הסבר  קיבל  ביה"ס  כל  החשיפה,  במפקד 
התוכנית

רובמלל, בשיר ובתנועה, החלה בהקשבה ובסו

בלנות - התפנית.
כן, כולנו שמנו אוזן כאפרכסת, 

והרגשנו איך התכנית חודרת-נכנסת.
נגלה כולנו ערנות, 

ננהג במלוא המיומנות, 
מהמורים נקבל את מלוא הנקודות 

ונזכה בגביע נודד-גביע מידות.

וכך ננצח בתכנית ההקשבה והסובלנות:
בכל שיעור התלמידים מקבלים נקודות 

כיתות  שתי  על  מכריזים  ראשון  יום  ובמפקד 
זוכות.

גביע מידות נודד מביא כל שבוע גאווה
והתלמידים משתדלים בה"ס ובאהבה.

וסובלנות הקשבה 
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60 שכאלה   שרים 
רוסו" ב"בכר 

בית-הספר בחר לציין את יום העצמאות 
השישים למדינה בערב חגיגי שכולו הצדעה 

ליצירה, להווי ולתרבות הישראלית

ציינו  והוריהם,  רוסו"  "בכר  ספר  בית  תלמידי 
של  מרגש  בערב  המדינה  של  השישים  שנתה  את 

בתערו התחיל  הערב  ואומנות.  סיפורים  רשירים, 
כה מדהימה, בה הציגו התלמידים יצירות אומנות 
שונות הקשורות למדינה, כגון בול, צבר ועוד. עם 
סיום התערוכה, התאספו מאות תלמידי בית הספר 
עם הוריהם ובני משפחותיהם בחורשה. על הבמה 
הנרגשים  והתלמידים  ססגונית  תפאורה  הותקנה 

התכוננו למופע.
 - המועצה  ראש  במעמד  התקיים  החגיגי  הערב 

רעמיר ריטוב, אורנה חריטן - המפקחת על המוסי
החינוך,  מחלקת  מנהלת   - הדרי  רופא  רונית  קה, 
רבים,  ואורחים  הורים  תלמידים,  המורים,  צוות 

שהגיעו לצפות בילדים הנרגשים.
מנהלת בית הספר רחל אלניר פתחה את הערב 

המרכ המרכיב  הינם  ישראל  ארץ  "שירי  רואמרה: 
הישראליים  השירים  הכרת  הישראלית.  בהוויה  זי 
דרך  הישראלית.  הנפש   ציפור  הכרת  מעין  היא 
להכיר  אפשרות  לתלמידים  ניתנה  השירים,  לימוד 
את התקופה ואת מאפייניה בדרכים בלתי שגרתיות 
שהונצחו  וליצירתיות  לחזון  להיחשף  ובאמצעותם 
במהלך השנים". עוד הוסיפה אלניר וסיפרה: "בית-
רהספר כולו התגייס לערב זה - הכל הופק בכוחותי

נו הפנימיים, ללא מפיקים וללא עוזרים- הערב הזה 
מייצג את הערבות ההדדית, השותפות והמחויבות 
של צוות ההוראה והעובדים. אני רואה זאת כחלק 

ממימוש האני מאמין הבית ספרי".

רבמהלך השנה, טיילו תלמידי בית-הספר והתה
וזאת באמצעות הסת ישראל,  בין שירי ארץ  רלכו 

כלות דרך פריזמות שונות - באמצעות האומנות, 
רבדיו  על  הטקסט  משמעות  הספרות-  באמצעות 

השונים וכמובן באמצעות חווית הזמר המשותף.
הערב:  וממובילות  למוסיקה  מורה  צ'רמן,  מיה 
"השירים הנבחרים הושמעו מידי יום ברחבי בית-

ובכיתות, כמו גם במהלך הטקסים השונים,  הספר 
רבהם שרנו כולנו את השירים. במופע שרים 60 לק

חו חלק כל תלמידי בית הספר, מהחטיבה הצעירה 
ועד תלמידי כיתות ו'.

העברי  לזמר  הדלת  את  לפתוח  הייתה  מטרתנו 
ובדרך הלמידה והדיון, לקרב את הילדים לזהותם 

הישראלית".
רמיקי פניני, ממארגני הערב:  "הילדים נהנו מח

וויה תרבותית יצירתית.
במופע זה ביקשנו לגשר בין החוויה המוסיקלית 
לבין העומק שביצירה הספרותית וזאת מתוך מבט 

שמח ואוהב על שירים שהיו ועודם". 

 -  ליל סדר בחטיבה הצעירה 
"בית הפרחים"

ילדי  כל  התכנסו  ל"חרות",  היציאה  לפני  רגע 
רהחטיבה הצעירה סביב שולחנות, אותם ערכו בע

צמם, לחגוג יחדיו את ליל הסדר.
ברכנו על היין )הסתפקנו בכוס אחת(, סיפרנו את 
טעמנו  וכמובן  שירים  שרנו  מצרים,  יציאת  סיפור 

ממטעמי החג.
רהייתה אווירה חגיגית ושמחה, עד שהרגשנו כו

לנו כמו משפחה.   
רלבסוף, מה שנותר זה לסדר ולנקות ואחד היל

דים אמר "חזרנו עבדים להיות". 

יהב נילי  כתבה 

פרויקט "שישי אישי" 
"בית  בחטיבה הצעירה 

הפרחים"
רכדי לחזק את הקשר של ההורים לילדיהם בפ

ומתוך חשיבה  ולילדי החטיבה הצעירה בכלל  רט 
על העצמת הילד, התחלנו השנה בפרויקט "שישי 
הוא מעוניין  עליו  נושא,  בוחר  ילד  כל  בו  אישי", 
להרצות: תחביב מסוים, נושא המרתק אותו, חיית 

מחמד אהובה וכד'.
רהילד, יחד עם אחד מהוריו, אוספים חומרים בנו

שא הנבחר ומרצים בפני הכתה.
במצגות,  בתמונות,  כלל  בדרך  מלווה  ההרצאה 

בספרים וכו'.
חווייתית,  פעילות  מתקיימת  ההרצאה,  בסיום 
יצירה,  פעילות  צביעה,  דף  הנושא:  את  המסכמת 

משחק וכד'.
פרויקט זה משפר את  בטחונו העצמי של הילד 
ואת תחושת המסוגלות שלו לעמוד מול קהל. הוא 
הבחירה  יכולת  ואת  הוורבלית  היכולת  את  משפר 

וכן מאפשר עבודה וחשיבה משותפת עם הוריו.

 – רוסו   מקום שלישי לבכר 
בתחרות אתלטיקה 

מרכז,  מחוז   – באתלטיקה  אזורי  גמר  בתחרות 
כיתות ה'-ו', שנערכה בווינגייט בסוף חודש מרס, 
השלישי  למקום  בית-הספר  של  הנבחרת  הגיעה 

המכובד.
כל הכבוד לנבחרת!!

וב בנים  נבחרת  יצגה בתחרות  ספרנו  בית  ראת 
מקצועות  בשישה  התמודדה  מהן  אחת  שכל  נות, 
- קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, ריצת 60 מ', זריקת 
כדור למרחק, מרוץ שליחים, ריצת 600 מ'.  נקבע 

רניקוד אישי בכל מקצוע, שהתווסף לניקוד הקבו
ה-3  במקום  בית-הספר  דורג  הכללי,  בדירוג  צתי. 
מתוך 20 בתי ספר שהשתתפו. כמו כן, זכו נציגינו 

במדליות עבור הישגים אישיים. 
ואלו התלמידים שזכו במדליות אישיות: 

תומר  נועם וובר )מקום שלישי-קפיצה לגובה(, 
מדורסקי - 2  מדליות )מקום שלישי 60 מ' ומקום 
)מקום  מדליות   2  - טולדו  בר  שליחים(,  מרוץ   3
לוי  תמיר  מ'(,   600 שלישי  ומקום  מ'  שלישי-60 

)מקום שלישי זריקת כדור(.  
נבחרת מרוץ השליחים הגיעה למקום השלישי 
מדר,  עדו  רונאל,  )לוי  מדליה  קיבל  משתתף  וכל 

יובל דגני, תומר מדורסקי(. 
נבחרת הבנים: תומר מדורסקי, לוי רונאל, אופק 
זוהר, עדו מדר, יובל דגני, דין שמרגד, תמיר לוי, 
רון עוקבי, בר  אופק צדוק, אבי אקל, יהב מאיר, 

יוסף, שי ביגי, עדן ברנץ, עומרי ברסלר.
־נבחרת הבנות: בר טולדו, נועם וובר, יובל הס

פל, עדי לוי, סתיו שליסל, טל בן ארי, קרן דרוקר, 
יהב אטיאס, ריף אמטו, עינת רוזן. 

כושר  גילו  למופת,  התנהגו  הנבחרת  תלמידי 
עזרה  פעולה,  שיתוף  במטרה,  דבקות  לחימה, 
הדדית ויחס ספורטיבי. אני גאה בכולכם ומאחלת 

לכם הצלחה בהמשך הדרך.
דבורה מיארה 
מאמנת נבחרות בית-הספר

טקס הכרזת האני מאמין
לאחר תהליך משותף וארוך של כל חברי קהילת 
בית-הספר - מורים, תלמידים והורים, קיים בית-
מאמין"  ה"אני  על  הכרזה  טקס  רוסו  בכר  ספר 

הבית-ספרי.

ר היום החגיגי התנהל בסדר מופתי. הילדים הל
בושים בלבן חגיגי, ישבו במקומותיהם, כל אחד עם 
הקלסר שלו ושרו יחד עם הקהל. הטקס היה רשמי, 
מאוד מכובד, מאורגן, איכותי וחגיגי! הסרת הלוט 
מעל "מגילת האני מאמין הבית ספרי" הזכירה את 

תחושת  יום העצמאות. על כל המשתמע מכך. 
 

וכך אמרה מנהלת בית-הספר, רחל אלניר, בטקס:
בליווייה  "במהלך השנה למדנו, חברי הקהילה, 
של נגה בר, מושגים ומודלים מגוונים, כמו דיאלוג 

רמכבד, מודל אפרת, מודל הפגיעות, מעגל החיבו
משמעותיים  כלים  ישמשו  הם  כי  ושאיפתנו  קים, 

רבידינו ובעזרתם נגשים את ערכינו, תקוותינו ומט
רותינו ונגיע מתובנה לתוצאה, הלכה למעשה.

חינו הוא מסגרת  ראנחנו מאמינים שבית הספר 
חיי  של  רחב  ממרקם  חלק  המהווה  וחברתית  כית 
הילדים ועולמם, ומשפיעה על התפתחותם וגיבוש 

אישיותם ודמותם של הילדים.
שלנו,  החינוכי  המקצועי  בצוות  מאמינים  אנו 

זו שנותנת אותו רשבחירתו בעבודה חינוכית היא 
תיה בקשר ובהשפעה על ילדינו. 

רהאני המאמין הבית ספרי מהווה הסכם בין השו
ליצירת  להביא  ומטרתו  החינוכית  במערכת  תפים 
ולקביעת  להבנה   להידברות,  משמעותי,  דיאלוג 

מטרות ודרכי פעולה מוסכמות. 
מסמך האני מאמין איננו מייצר יש מאין, היות 
שרבים מהערכים, השאיפות והמטרות קיימים כבר 
של  סדורה  משנה  בבחינת  הוא  המסמך  עכשיו. 
על  ושאיפות  שהועלו  הסכמות  אמונות,  ערכים, 

רהכתב ומטרתו למשוך את בית-הספר קדימה, לש
כלל, לשפר ולקדם את הקיים, ולהיות מסמך מנחה 

ליצירת כלים ומנגנונים מעשיים.
רבמהלך כתיבת האני מאמין, התקיימו דיונים מר

תקים בין חברת הילדים לבין המבוגרים. הדיאלוג 
המפרה בין כל הצדדים הציב בפנינו אתגר ממשי 

להבניית דרך הפעולה העתידית שלנו.
ונוכל  לרגלינו  נר  יהווה  זה  תקווה שמסמך  אני 
להתחיל לממשו כבר מחר בבקר. המסמך הוא עוגן 
הוא  אבל  ולמידה,  חשיבה  תהליכי  של  שיא  והוא 
בעצם רק ההתחלה, הרי העבודה האמיתית – לעבור 
אבן  היא  והתקיימותו  לפנינו,  עוד  למעשה,  מחזון 
כל  בין  הדדית  ערבות  הדורשת  האמיתית,  הבוחן 

המחויבים לו".
נכבד  חלק  שהיוו  לתלמידים  הודתה  המנהלת 

זה, לצוות המורים, שנרתם לתה רבתהליך מורכב 

רוסו בכר  חדשות 

הצעירה בחטיבה  סדר  ליל  הספר בית  של  הספורט  נבחרת 

חינוך
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ליך במסירות,  למינה, מפקחת בית-הספר, שסייעה 
ועד ההורים, מר  ליו"ר  לו מתחילתו של התהליך, 
יהונתן הלוי, ויו"ר ועדת החינוך בהנהגת ההורים, 
במפגשים  חלק  שלקחו  ההורים  ולכל  מרום,  נעה 

מח ולמנהלת  המועצה,  לראש  המסמך,  רובכתיבת 
הנדרשים  האישורים  את  שהעמידו  החינוך,  לקת 
אמיתית  אמונה  מתוך  הפרויקט,  ולליווי  לתקצוב 
בר,  ולנגה  לו  ובשותפים  התהליך  של  בחשיבותו 
וניצחה על הכל, עם הקשיים  שליוותה את ביה"ס 

ועם החוויות.

הצעירה בחטיבה  אישי  שישי 

מאמין" ה"אני  של  הכתיבה  בתהליך  דיונים 

דרור חדשות 

תלמידי קריית חינוך דרור ומוריה החליטו השנה 
להעניק משמעות עמוקה יותר למצוות חג פורים.

רכ- 600 תלמידים, מלווים ע"י מוריהם, יצאו בהס
עות מאורגנות למוקדי התנדבות שונים באזור השרון 

והמרכז ושימחו אוכלוסיות שונות ומגוונות.
במוקד העניין – נתינה!!

חנות  עם  קשר  הספר  בית  יצר  המבצע,  במסגרת 
ממתקים בשדרות  )ממתקי שיר( ורכש דרכה כ-600 

משלוחי מנות, מכספם של תלמידיי בית הספר.
לפני החג, נסעו מורים ונציגי מועצת תלמידים לאסוף את 

משלוחי המנות משדרות. היה מפגש מאוד חם ומרגש.
ביום ראשון בבוקר יצאו התלמידים לעשרות מוקדי 
שואה,  לניצולי  מועדונים  קשישים,  מועדוני  פעילות: 
נוער  בתי  יתומים,  בית  דארפור,  פליטי  השאנטי,  בית 
של נוער בסיכון, מוסדות של אנשים בעלי פיגור ברמות 

שונות, מחלקות ילדים בבתי חולים, בסיס צבאי ועוד.
במוקדי ההתנדבות חילקו התלמידים את משלוחי 
בפעילות  השונות  האוכלוסיות  את  ושימחו  המנות 

בה וכלה  וחידונים  בינגו  ממשחקי  החל  רפורימית, 
פעלת דוכנים ותחנות. התלמידים הגיעו עם גיטרות 

והרבה מצב רוח טוב כדי לשיר ולשמוח יחד.
רונן זולא, מנהל החטיבה העליונה: "מבצע מורכב 

רזה, לא יכול היה להצליח ללא הירתמותם של התל
מידים, אשר ראו ביום זה הזדמנות לתרום ולסייע הן 

לאוכלוסיות השונות והן לתושביי שדרות".
עמיר ריטוב, ראש המועצה, אשר הגיע בבוקר לברך את 
התלמידים לפני צאתם למוקדים השונים, אמר: "זהו מבצע 
נרחב ביותר, הן מבחינת מספר התלמידים הלוקחים בו חלק 
והן מבחינת מספר מוקדי ההתנדבות אליהם הם יוצאים. 

יישר כח לתלמידים, למורים ולצוות המארגן".

בשדרות "דרור"  נציגי 

נתינה  שושן פורים של 
ותרבות דרור חינוך  בקריית 

עצמון שלומית  מנחה: 

בוגרי  מציגים  השנה,  של  זו  בתקופה  שנה,  מידי 
ועיצוב את תערוכת הגמר שלהם. בפ רמגמת אמנות 

אישיות  יצירות  הבוגרים  חושפים  באמנות  רויקטים 
רואוצרים תערוכה אישית סביב נושא מרכז שבחרו לי

צירות שלהם. העבודות בעיצוב הוקדשו השנה לציון 
60 שנה למדינת ישראל.

היו ביניהן עבודות כמו לוח שנה המציין אירועים 
רעל פי פריסת חודשים, עיצוב תדמית מחודשת לבי
למשו מחווה  ובהם  ילדים  ספרי  עיצוב  "נשר",  ררה 

ררים ידועים, עיצוב דוכן פלאפל ועוד.
צורות,  צבעים,  כמו:  מגוונים,  חזותיים   אמצעים 
צורה  ולבשו  למסרים  יחד  חברו  וסמלים  מרקמים 
בתערוכה  הבוגרים  הציגו  אותה  ברורה,  גראפית 

ססגונית במבואת דולב שבקריית החינוך "דרור". 
שלי  איידליץ,  רז  אסולין,  דניאל  המגמה:  בוגרי 
דאדון, לירון גזית, ליאן ליטבק, יעל מולכו, לי רן 
פינס,  מאיה  סוחובולסקי,  נטלי  נתן,   ספיר  מזרחי, 

שירה צור, עדן קטרי, ענבר רוזנבלום, ניר שמיר.

ח':   מגמת עיצוב מחזור 
60 שנה תערוכה בסימן 

60 שרים 

 חדשות מחלקת תברואה
בכבישים בורות  תיקון  הסתיים 

סיימה  במועצה  ותברואה  אחזקה  בינוי,  מחלקת 
תיקון בורות בכל הכבישים – כבישי גישה וכבישים 

פנימיים ביישובים.
כמו כן, הוסדרו השוליים בכל הכבישים.

חורף  פעילות 
ביישובים  ניקוז  תעלות  נוקו  החורף,  במהלך   •
לצד  וקולטנים  מים  מעברי  גם  כמו  להם,  ומחוצה 

המדרכות.
• כתוצאה מהרוחות, נפלו עצים במספר מקומות, 
ביניהם מוסדות חינוך וגנים ציבוריים. העצים נכרתו 

ופונו.
ר• רוססה עשבייה בצידי הדרכים, בוואדיות וב

מוסדות ציבור.

לימות החמה מתכוננים 
עקב השנה השחונה והחום, שהגיע 

מוקדם, החלה מחלקת התברואה בטיפול 
מונע במקומות הדגירה של היתושים, 

בשיתוף איגוד ערים שרון צפוני.

והדברה מניעה   - יתושים 
יתושים  דגירת  מתחילה  והקיץ,  האביב  בוא  עם 
עונת  בעקבות  נוצרו  אשר  עומדים,  מים  במקווי 
הגשמים וכן במקווי מים הנוצרים כתוצאה מברזים 
דולפים והשקיה בשטחים חקלאיים. כל מקור מים 

עומדים מהווה מקום לדגירה של יתושים. 
הנילוס המע קדחת  את  ליתוש המעביר  רבנוסף 

רבי, נתגלה בשנה האחרונה יתוש הנמר האסיאתי, 
היתושים  סוגי  שני  הדנגה.  מחלת  את  המעביר 

מהווים סיכון משמעותי לבריאות הציבור. 
דגירה  מקורות  מניעת  הוא  ביותר  היעיל  הטיפול 

הת מחלקת  הדגירה.  בשלב  היתושים  של  רוהדברה 
ברואה במועצה נערכת לפעולה רחבת היקף באיתור 
פעולה  שיתוף  ללא  אולם  ובהדברה,  דגירה  מקורות 
טובות  לתוצאות  להגיע  יהיה  קשה  התושבים  מצד 

בהדברת היתושים.
אי לכך, התושבים מתבקשים:

הבתים,  בחצרות  עומדים  מים  מוקדי  לאתר   .1
רגגות, מגרשים, מיכלים מכל הסוגים, אדניות, צמי

גים וכו' ולייבשם מיידית. 
2. למנוע באופן מוחלט גלישת ביוב או דליפת 

מים, היוצרים שלוליות, כולל טפטוף ממזגנים.
על  במועצה  למוקד  ולדווח  ערנות  להגביר   .3

וב היישוב  בתחום  יתושים  של  דגירה  מקור  רכל 
סביבתו.

4. בעלי משקים מתבקשים לבצע ריסוס להדברת 
להוות  העלולים  כלים  ולפנות  במשקיהם  יתושים 

מוקד לדגירת יתושים.
5. בעלי בריכות ובריכות נוי מתבקשים להקפיד 
כך,  לצורך  בבריכות.  יתושים  זחלי  יתפתחו  שלא 

מומלץ להכניס דגי גמבוזיה לבריכות הנוי. 

המשך בעמ' הבא

תברואה חינוך

רוסו בכר  חדשות 
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כמו כן, מתבקשים התושבים לנקוט באמצעי מניעה 
נגד עקיצת יתושים באופן שלהלן:

• להתקין רשתות בבתים.
• למרוח את העור בתכשירים דוחי/קוטלי יתושים, 

המאושרים ע"י משרד הבריאות ואיכות הסביבה.
• להפעיל מאווררים.

למחלקת  לפנות  ניתן  מידע,  ובקשת  שאלה  בכל 
התברואה בטלפון:  1599-590222 או 057-7416125.

מחלקת תברואה.

נחשים!!! זהירות, 
והעלייה במידות החום, מתעוררים  עם בוא האביב 
מזג  החורף.  מתרדמת  הנחשים,  גם  ועמם  הזוחלים, 

הנח של  לפעילותם  ביותר  הנוח  הוא  באביב  רהאוויר 
והסיכוי  יותר  רבות  זו  בתקופה  הפעילות  שים. שעות 
להיתקל בנחשים גדול יותר. היתקלות בנחשים ארסיים 
של  הארס  בלוטות  שכן  ביותר,  מסוכנת  זו  בתקופה 

הנחש עמוסות בארס שנאגר במשך תקופת החורף.

רהצפע הארץ ישראלי הוא הנפוץ באזורנו וקל להב
חין בו בין שאר הנחשים. בראשו המשולש של הצפע 
בולטים באופן ברור פסים חומים בצורת וי. צבעו אפור 
ושתי  חום  בצבע  עקלתון  פס  גופו  ולאורך  צהבהב 

שורות של כתמים בצדי הגוף.
חשוב לדעת, כי הנחש הוא זוחל מוגן. במקרה של 
המורשים  נחשים  ללוכדי  לפנות  יש  בנחש,  היתקלות 
מטעם רשות הטבע והגנים. טלפונים של לוכדי נחשים 
שברשות  המידע  במאגר  או  זהב"  ב"דפי  למצוא  ניתן 

מחלקת התברואה. 

יחד עם זאת, הציבור מתבקש:
1. לדאוג לניקיון החצר מעשבייה.

המהווים  וכו',  קרשים  צנרת,  גרוטאות,  לפנות   .2
מקום מסתור לנחשים ולזוחלים אחרים.

בסנדלים  לילית  מהליכה  האפשר  ככל  להימנע   .3
ובמכנסיים קצרים.

רבכל מקרה של היתקלות בנחשים, ניתן לפנות למ
חלקת התברואה לקבלת עזרה ומידע.

טלפונים: 057-7416125 או 09-7960200.
מחלקת תברואה.

היום מתייחסים  נהרי:  שרה 
לניסיון כמו  לנישואים 

אורנה הדס מאת: 

נהרי  שרה  את  לראיין  מוכרחה  "את 
מגאולים", אמרה לי יפית זיו-כהן, מנהלת 
עמותת "דורות". "זאת אישה עם סיפורים 
ויש  פנטסטי  הומור  חוש  ועם  מדהימים 
שנות  לששים  שמתחברים  זיכרונות  לה 

המדינה".
לקשיש  היום  במרכז  שרה  את  פגשתי 
בחרות – אשה קטנה, לבושה במעיל אדום 
משקפיים  ראש,  במטפחת  וחבושה  ארוך 
וכל כולה שמחת חיים. לעיניה הצוחקות 

ענתה  בדיוק",  אני  כמה  בת  יודעת  לא  "אני 
לשאלתי. "אומרים שתשעים, אבל בתימן לא היה 

רישום מדויק ואני חושבת שאני יותר מבוגרת".
בת  שבתימן,  חג'אב  אל  בכפר  נולדה  שרה 

רשנייה )ואחרונה. אחיה הבכור נולד 7 שנים לפ
ניה( לסעדיה ורשושה. 

שרה  הצטרפה  בערך,  שמונה  בת  כשהייתה 
רלמשפחתה במסע רגלי לעאדן, ממנה הגיעו אר

צה, לאחר שהות של מספר חודשים בעיר ולאחר 
הלווה  בישראל,  התגורר  שכבר  משפחה,  שקרוב 

להם כסף לעלייה. 
בשנים הראשונות בארץ חיה המשפחה במרתף 

רשל אחד מבתיו של הקרוב בירושלים, דבר שב
יותר, כשכבר הייתה נשואה ואם  שנים מאוחרות 
בבית- שרה  של  ממושך  לאשפוז  גרם  לילדים, 

את  שמילאו  מים  בשל  הצופים,  בהר  החולים 
ריאותיה עקב הטחב בקיר המרתף.

ה-25,  בן  נהרי  יוסף  ביקש   ,14 בת  בהיותה 
שראה אותה מטיילת ברחוב, את ידה מידי אביה, 
להתחתן  רצתה  שלא  שרה,  לבקשה.  נעתר  וזה 
עם יוסף, התביישה להמרות את פי אביה. בדרך 
לחתונתה, ניסתה לברוח, אך נתפסה והובאה אל 

הטקס למרות רצונה.
ריוסף נהרי התגייס לצבא הבריטי, בו שירת במ

שך חמש שנים במלחמת העולם השנייה – בלבנון, 
ובקפריסין ואיטליה כלוחם.

הסוכנות,  בנציגי  הזוג  בני  פגשו  בירושלים 
רשהציעו להם להצטרף לקבוצה המקימה את מו

שב גאולים.

לגאולים מצטרפים 
חמ עם  נהרי  ושרה  יוסף  הצטרפו  רב-1947 

למושב  בגאולים(  נולדה  )האחרונה  ילדיהם  שת 
רגאולים. הם קיבלו בית, אך לא היה אוכל והפר
עב כך ששרה  הספיקה,  לא  הקטן  רנסה מהמשק 

טיפלה  ובלילה  המושב  חברות  אצל  ככובסת  דה 
בביתה ובילדיה.

ויום  ענק  בדוד  מרתיחה  הייתה  הכביסה  את 
של  התינוק  תירס.  בדוד   השכנות  בישלו  אחד, 

הש בן  ואחיו  הדוד  מן  תירס  לקחת  רצה  רשרה 
ידיו  מבין  החליק  הפעוט  אך  אותו,  הרים  מונה 
היישר לתוך מי הדוד הרותחים ונכווה בכל חלקי 
גופו. הילד נלקח לבית חולים בתל-אביב, בו היה 

רמאושפז מספר חודשים. שרה נשארה לגור בקר
בת בית החולים, כשהיא ישנה על הרצפה בביתה 
כעוזרת  עבדה  לפרנסתה,  תימנית.  משפחה  של 

בית אצל משפחות בתל-אביב.

השחרור  מלחמת 
השחרור.  מלחמת  פרצה   1948 מאי  בחודש 
בין  אסטרטגית  בנקודה  ששוכן  גאולים,  מושב 

היווה  כרם,  וטול  קלנסוואה  הערביים  היישובים 
חייץ בין כוחות האויב לנתניה.

רואכן, בבוקר יום ששי, ה-28 במאי 1948, פל
שו חיילים עירקים מקלנסוואה למושב. המגינים, 

הרא בתיו  לכיוון  נסוגו  מוכנים,  בלתי  רשנתפסו 
המושב.  של  המערבי  בצדו  גאולים,  של  שונים 
הנשים והילדים נסוגו אף הם. עם שישה ילדים, 
דרך  משה  לצור  שרה  ברחה  תינוקת,  מהם  אחת 

השדות. 
למח כבר  מהמושב  הוברחו  רהפולשים 

פגזי  שלושה  של  ירי  באמצעות  הכיבוש,  רת 
גמר  עם  מיד  אחר  למקום  )שהועברו  מרגמות 
נסיגתם, התברר שמטרת הכיבוש  הירי(. לאחר 
לנתניה,  הדרך  פריצת   – אסטרטגית  הייתה  לא 
אחריהם  השאירו  הם  בלבד.  והרס  ביזה  אלא 
"אדמה חרוכה". במספר השעות המועט ששהו 
משק,  ומבני  בתים  לשרוף  הספיקו  בגאולים, 
וריהוט.  משקי  ציוד  ולבזוז  חיים  בעלי  להרוג 
לנשים ולילדים לא היה לאן לחזור והן נשארו 
מחוץ למושב עד שהגברים שיפצו את הבתים. 
מיטרני   משפחת  בבית  התגוררו  וילדיה  שרה  

המשפ בני  חודשים.   7 במשך  משה  רשבצור 
הייתה  ושרה  בשדות  לעבודה  יוצאים  היו  חה 
כשחזרה  ולארוחות.  הבית  לאחזקת  דואגת 
הכל  גנבו  שהפולשים  גילתה  בגאולים  לביתה 

– ממגבות וסירים ועד פרות.
לירות  המושב  נשות  למדו  המלחמה,  בזמן 
הייתה  יכולה  לא  קשה,  שעבדה  שרה,  ברובה. 
להשתתף בשיעורי הנשק, לכן, יום אחד, כשבעלה 
שמר, ביקשה ממנו שייתן לה לירות ברובה שלו. 
שאין  שחשבה  ושרה,  טעון  רובה  לה  נתן  יוסף 
ההשקיה,  בצינור  חור  ועשתה  ירתה  כדורים,  בו 
אחד  עוד   - השדה  את  משקים  היו  באמצעותו 

מנזקי המלחמה. 
לפני 29 שנים נפטר יוסף, בעלה של שרה והיא 

המשיכה לנהל את המשק לבד.

פילוסופיים   הרהורים 
והמדינה החברה  על 

בסיפוק  הענפה  משפחתה  על  מסתכלת  שרה 
לי"(,  יש  ונינים  נכדים  כמה  בדיוק  יודעת  )"לא 

אך מצרה על מצב המדינה.
כך  כל  פעם.  שהיה  מה  לא  כבר  הוא  "העולם 

הרבה מקרי רצח, אלימות נגד זקנים, נרקומנים.
הורס.  אחד  בונה,  אחד   – אחדות  אין  במדינה 

רהיום המשפחות מורכבות מזוג הורים )עד שמתג
רשים(, מבן בכור, שהוא כלב או חתול ומעוד ילד 
אנושי אחד, ילד מפונק, עם חדר מלא בצעצועים 

והורים במינוס בבנק.
הכל היום הפוך. האשה לא נותנת כבוד לבעלה. 
היום מתייחסים לחתונה כמו אל ניסיון, שאחריו 

לא מאבא  עובר  כדורגל,  כמו  והילד,  רמתגרשים 
לפני  אז  מלוכדת,  משפחה  צריכים  ילדים  מא. 
הזוג להחליט  בני  ילד לעולם, צריכים  שמביאים 

שחיים יחד עד הסוף, כדי לתת לו ביטחון".
ילדים ששולחים את הוריהם  שרה כועסת על 
כי  מדוכאים,  הזקנים  "שם  אבות:  לבית  הזקנים 

ההורים הקשישים השקי רחוקים מהנכדים.  רהם 
קרובים  להיות  ורוצים  בילדים  חייהם  כל  עו את 
אליהם ואל משפחותיהם. הילדים צריכים לקחת 
את ההורים הזקנים אליהם הביתה ושאר האחים 

יתמכו כלכלית".
לצדו  בגאולים,  בביתה  היום  חיה  עצמה  שרה 
של בנה, שהוא הבן הממשיך במשק. עוד בת אחת 

חיה במושב וגם מספר נכדים ונינים.

תברואה

שישים סיפורי 

WWW.LEV-HASHARON.COM

1-599-590-222
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קורי פארן: מהמחתרת בהולנד לעין-ורד

ולב השרון ישראל  בגורל  גורלה  נגד הנאצים, קשרה את  הולנדית, לוחמת המחתרת  נוצרייה  קורי פארן, 

אורנה הדס מאת: 

היא  ורד  מעין  )פרנקפורטר(  פארן  קורי 
קורי,  השרון.  בלב  לרבים  מוכרת  דמות 
בין  שחיבר  זה  היה  ז"ל,  דוד  שבעלה, 
המועצה לבין העיר התאומה ויטן שבגרמניה, 
משתתפת בכל האירועים המשותפים לשתי 
הרשויות ומוכרת היטב גם בוויטן. מבחינתה 
נגד  במחתרת  פעילה  שהייתה  קורי,  של 
שבהולנד  איינדהובן  מגוריה  בעיר  הנאצים 
ההשמדה  למחנה  כך  בשל  נשלחה  ואף 
ה-90,  בדקה  לברוח  הצליחה  ממנו  פיכט, 
מה  עניין של  הגרמנים  היה הקשר עם  לא 

בכך, אך על כך בהמשך.

ילדות
קורי רולופס נולדה באינדונזיה, ארץ חסות של 

הולנד, בה שירת אביה כחייל בצבא הולנד.
רבהיותה בת שש, חזרה המשפחה להולנד והתגו

ררה במקומות שונים, על-פי מקומות העבודה של 
אבי המשפחה, שעסק במכניקה עדינה.

פיליפס  בחברת  לעבוד  האב  החל   ,1932 בשנת 
והמשפחה השתכנה באיינדהובן, עיר גדולה בהולנד.

גם באינדונזיה וגם בהולנד קשרה המשפחה קשרים 
חברתיים עם בני עמים שונים, ביניהם גם יהודים.

"היה  בחיוך,  קורי  נזכרת  ידידי המשפחה"  "בין 
לי  שיהיו  ניבא  שנולדתי  שלאחר  אסטרונום,  גם 
עיניים בצבע שעון )לוחות השעונים היו אז ברובם 
ירוק( ושעם התבגרי, אסע לארצות המזרח.   בצבע 
כל  בין  דופן  יוצאת  הייתי  הירוקות,  בעיניי  ואכן, 
הצקות  הרבה  וספגתי  העיניים  כחולי  ההולנדים 

מהילדים בשל כך. ולגבי המזרח... אני כאן, לא"?

המלחמה פרוץ 
קורי  כשהייתה  פרצה  השנייה  העולם  מלחמת 
גם  תגיע  שהמלחמה  חשבו  לא  ההולנדים   .14 בת 
מבחינה  הענייה  לגרמניה  עזרו  תמיד  כי  אליהם, 

כלכלית, ולכן לא  התכוננו למלחמה. 
רבשעה 3:00, בבוקרו של ה-10 במאי, הבטיח היט

לר בשידור רדיו שאיננו מתכוון להיכנס להולנד.
השידור,  אחרי  בלבד  ארבע שעות   ,7:00 בשעה 
התעופה  שדה  מכיוון  קולות  וחבריה  קורי  שמעו 
חיילים  וראו  למקום  מיהרו  הם  איינדהובן.  שליד 
וטייסים הולנדים נסים ממנו. על המסלולים עמדו 
על אדמת  ציוד מלחמתי  גרמנים, שפרקו  מטוסים 

הולנד וכך נכבשה המדינה ללא התנגדות.
רההתנגדות ההולנדית החלה בעצם לאחר כיבוש המ

דינה בידי הנאצים, ואביה של קורי, חייל לשעבר בצבא 
הולנד, הצטרף למחתרת, שפעלה מתוך היערות.

חלק  לקחת  היא  אף  שרצתה  ה-15,  בת  לקורי, 
להצטרף  האב  הרשה  לא  ההולנדית,  בהתנגדות 

ללוחמים מפאת גילה הצעיר.
הצבא  ע"י  הופסקו  שלימודיה  הצעירה,  הנערה 
עבדה  התיכוניים,  בתי-הספר  את  שסגר  הכובש 
במאבקה  חלק  לקחת  הרצון  אך  שונים,  במקומות 
של הולנד לא הרפה ובעזרת קצין שכן, ללא ידיעת 

אביה, הצטרפה לפרטיזנים.

במחתרת
אותו  מידע,  איסוף  של  למשימות  נשלחה  קורי 

וד לפרטיזנים,  מורס  איתות  באמצעות  רהעבירה 
מצב  את  לבדוק  התבקשה  היא  לבריטניה.  רכם 
התותחים  מספר  ואת  התעופה  בשדה  המסלולים 
שהוצבו ביער מסביבו. חזותה הילדותית, בתוספת 

העמדת פנים טיפשית, אפשרו לה להסתובב בשטח 
בה,  יחשדו  וביער מבלי שהגרמנים  שדה התעופה 
לפרטיזנים.  שאספה  הידיעות  את  העבירה  והיא 
המועלים  היהודים  את  להזהיר  נתבקשה  כן,  כמו 
שאלה  באיינדהובן,  הרכבת  בתחנת  הרכבות  על 
יובילו אותם אל מותם, אך היהודים לא האמינו לה, 
מאמינים  שהם  ואמרו  הצעיר  גילה  מפאת  כנראה 
שישהו במחנות רק עד גמר המלחמה. היא ביקשה 
זו, מבוגר שיעורר  יחליפה במשימה  שאדם מבוגר 

את אמון היהודים.

נתפסת קורי 
רלאחר למעלה משנה של פעילות במחתרת,  נת

של  הלשנה  בעקבות  הרחוב,  באמצע  קורי  פסה 
בחורה הולנדית.

פיכט, המרוחק כ- הריכוז  הועברה למחנה  היא 
וכאן שוב שיחק לה  30 ק"מ מאיינדהובן. למזלה, 
גילה הצעיר והתחזותה לבחורה טיפשה, לא ירו בה 
ללוחמי  שעשו  כפי  למחנה,  בכניסה  כבר  הנאצים 
מחתרת אחרים, אלא צרפו אותה ליהודים במחנה.

על חייה במחנה, אין היא מוכנה לספר. "הזכרונות 
קשים" היא אומרת,"ואין לי כוח נפשי לדבר עליהם".
רבמשך שנים לא דיברה על אשר עבר עליה במ

חנות. שנים רבות לאחר המלחמה, שאל אותה דוד 
השואה  ביום  ה"מוזרה"  התנהגותה  לפשר  בעלה 
לקח  הוא  לפרט.  מבלי  המחנה  על  סיפרה  והיא 

אותה לביקור במחנה ואז הוציאה הכל.

הבריחה
רהשהות במחנה הייתה קשה וקורי לא האמינה שת
רצא ממנו אי-פעם. המחנה היה מוקף גדרות תיל מסו
לסלות ובריחה, כך חשבה, הייתה בלתי אפשרית. 

למחנה,  שהגיעה  לאחר  כשנה  אחד,  שיום  אלא 
רהחליטו הגרמנים לשלוח אותה יחד עם יהודים נוס

פים למחנה מחוץ להולנד. מכיוון שידעה מה מתרחש 
במחנות אלו )גם במחנה פיכט היו הוצאות המוניות 
להורג, אבל זה היה מחנה קטן(, החליטה שאין לה 

מה להפסיד והצליחה להשתחל דרך הגדרות.
כשהיא פצועה כולה ודם, שזולג מראשה, מסמא את 
)במחנה  לגדרות  קורי מעבר  עיניה, מצאה את עצמה 
זה לא היו הגדרות מחושמלות(. בסמרטוטים שלגופה, 
יכולתה את עקבות דמה מעל האדמה  ניקתה כמיטב 
וברחה לכיוון הכפר הקרוב. היא הסתתרה מתחת לאחד 
כשסיפרה  בה.  שטיפלו  תושביו  ע"י  ונמצאה  הבתים 

למציליה מה מתרחש במחנה, סירבו להאמין.
לאחר שהחלימה ואספה מעט כסף, ברחה לבית-
יחד עם עוד 2 בחורות,  חולים בצפון הולנד, שם, 
להיות  ולמדה  התיכוניים  לימודיה  את  השלימה 
להוריה,  להודיע  הייתה  יכולה  כבר  משם  אחות. 
שבמשך כל הזמן הזה - כשנה וחצי - לא ידעו מה 

עלה בגורל בתם, שהיא בחיים.

לישראל עולה 
הולנד  תום המלחמה, כשדרום  לפני  כחצי שנה 
לבית  קורי  חזרה  הנאצים,  מעול  השתחררה  כבר 

הוריה שבדרום המדינה.
יחד עם בת-דודתה, הלכה למועדון, שם בילו גם 
מהם  לאחד  נישאה  היא  היהודית.  הבריגדה  חיילי 
הוריו שבמושב באר  ויחד אתו עלתה ארצה, לבית 

רטוביה. בארץ עברה תהליך גיור מקוצר, שכלל שא
לות בנושא התנ"ך, בו הייתה קורי בקיאה, כי אמה 

נהגה להקריא לה כל יום פרק מהברית הישנה.
שנים מאוחר יותר, התברר לה שברבנות ידעו על 
פעילותה במחתרת ולכן קיצרו את התהליך. בזכות 

רפועלה זה, גם זכתה בשנות השישים למדליה מט
עם משרד החוץ.

בשנים אלו, הקימו משוחררי הבריגדה היהודית את 
רהמושבים כפר מונאש שבעמק חפר וכפר קיש, המקו

רב לעפולה והשניים הצטרפו למקימי כפר קיש.
בבית- ואושפזה  חלתה  חודשים,  מספר  לאחר 
לה  המליץ  הרפואי  הצוות  בעפולה.  העמק  חולים 
וקורי  משפחתה  ע"י  תטופל  שם  להולנד,  לחזור 

אכן עשתה כך. 
לאחר שהחלימה, שמעה ברדיו על המתרחש בארץ 

רוחזרה. הפעם התגוררה בחיפה. בנובמבר 46', התגר
שה מבעלה וביקשה להתגייס לחטיבת כרמלי ולשרת 
בה כאחות. שעות ספורות לפני ראיון הקבלה, קלטה 
דקות  הוא.  אף  בה  שהביט  מוכר,  אדם  ברחוב  עינה 
ספורות לאחר שחזרה לביתה, נשמעה דפיקה בדלת 
אותו  פרנקפורטר,  דוד  זה  היה  בפתח.  עמד  והבחור 
זיהתה כאחד מחיילי הבריגדה היהודית, אותם פגשה 
בהולנד. כששמע שהיא מתכוונת להתגייס ל"כרמלי", 
שכנע אותה לבוא איתו לחטיבה 7, בה שירת כקצין 

וקורי אכן שירתה שם כחובשת.

פארן ודוד  קורי 
השניים נישאו ועברו לעין-ורד. בשנת 74', נתבקש 
סירבה  קורי  שבגרמניה.  לבון  בשליחות  לצאת  דוד 
לנסוע למדינה שגרמה סבל רב כל כך לה, למדינתה 
וליהודים, אך שגריר ישראל בבון הגיע אליהם הביתה 
ושכנע אותה שזה לטובת המדינה. מול טיעון כזה לא 
יכולה הייתה לעמוד ויצאה יחד עם בעלה לשליחות, 
עבדה  בהן  שנים,  שש  במשך  בבון  שהו  במסגרתה 

הת בון.  באוניברסיטת  העברית  בספרייה  רכספרנית 
קופה הראשונה על אדמת גרמניה הייתה קשה מאוד 
של  לבם  לטוב  לבה  נפתח  לאט  לאט  אך  בשבילה, 
אנשי מפלגת העבודה הגרמנית, עמם עבד דוד ועם 
השנים יצרה קשרים חמים איתם ועם גרמנים אחרים, 
קשרים עליהם היא שומרת עד היום, גם לאחר חזרתה 

ארצה ופטירתו של בעלה. 
גם בגילה הלא כל כך צעיר, קורי אישה מלאת 

מרץ, שיודעת ליהנות מהחיים.

פארן קורי  בצעירותה קורי  הוריה עם  התינוקת  רולופס  קורי 

שישים סיפורי 
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"איתנים" גרעין 
הנוער מתורכיה( )על-פי מאמר שכתב לספר על עליות  ז"ל  – מיכה הדס  לזכרו של אבי 

הדס אורנה  מאת: 
לאחר  שבועות  מספר   ,1947 בדצמבר 
ישראל,  מדינת  הקמת  על  האו"ם  החלטת 
המיישבים  במוסדות  החלטה  התקבלה 
ליישב את גרעין "איתנים" בגוש תל-מונד, 

על מנת שיבטיח את גבולות האזור.
מול  אל  יתיישב  הוחלט,  כך  הגרעין, 
הכפר הערבי טירה, בסביבת באר מים,  כך 
וישמור  לכפר-הס  טירה  בין  חייץ  שיהווה 
כך  הרוחות,  כשיירגעו  המים.  קידוח  על 
אמרו )רוחות המלחמה כבר נישבו(, תעבור 

ההתיישבות למקום אחר בסביבה.

איתנים? גרעין  מהו 
השנה 1942 – מלחמת העולם השנייה. בקרב הקהילה 

רהיהודית בתורכיה גובר החשש מפלישה גרמנית למדי
נה ומהשמדת היהודים. יש גם לחצים יותר יום-יומיים 
ועלייה  מוגבר  העשירים  היהודים  על  המיסים  נטל   –

לארץ ישראל מתחילה להיראות כפתרון אפשרי.
פעילי סוכנות מתחילים לפעול בקרב בני הנוער, 
יד  נותנים  ילדיהם,  לעתיד  חשש  מתוך  וההורים, 

לרעיון.
לא פשוט להתקבל לעליית הנוער. ארץ ישראל לא 

מקבלת כל אחד – צריך לעבור בחינות פסיכוטכניות:
"אונייה עוגנת בנמל כשחלק מקרקעיתה, בגובה 
שלושה מטרים, שקוע במים. בשעת הגאות עולים 
פני הים במטר אחד. איזה חלק מקרקעית האונייה 

יהיה שקוע במים בזמן הגאות"?
ר)לדברי מנשה בז'ה, המדריך של אבי בעיירה טי
ררייה )ע"י איזמיר(, רק אבי בן ה-15, הצעיר מבין המ
בקשים להתקבל לעליית הנוער, ידע את התשובה(.

ומי שמתקבל, ממתין בתור לסרטיפיקט המיוחל. 
שהונפקו  סרטיפיקטים  מקבלים  תורכיה  עולי 

ליהודי אירופה, אך לא נוצלו.
ההמתנה ארוכה – לפעמים עד שנתיים ויותר. תיק 
הנסיעה מוכן וארוז וכשיודיעו לנער או לנערה על 

קבלת הסרטיפיקט, ייצא לדרך כבר למחרת היום.
הקבוצה יוצאת מתורכיה בתקופה שבין דצמבר 

1944 ועד מרץ 1945.
במסע  הוריהם  בתי  את  עוזבים  צעירים  ילדים 

אל הבלתי נודע.
ימים  שלושה  בן  למסע  אותם  לוקחת  הרכבת 
לתחנת  מגיעים  והם  ולבנון  סוריה  דרך  לישראל, 
בת-גלים בחיפה, כאן מחכה להם האמא של עליית 

הנוער – הנרייטה סולד.
ולא  לדתיים  הקבוצה  את  מחלקים  בבת-גלים 

רדתיים. האחרונים מופנים למושב כפר ויתקין שב
לשבץ  והאחרון  השלישי  הניסיון  זהו  חפר.  עמק 

קבוצה מעליית הנוער במושב ולא בקיבוץ.
רבכפר ויתקין מפוזרים בני הקבוצה – כ-40 נע

רים ונערות בין בתי התושבים. בבוקר הם עובדים 
רבמשקים, אחר הצהריים לומדים בבית-הספר ובע

רב עסוקים בפעולות חברה, תמיד בינם לבין עצמם 
– אין כל מגע עם הנוער המקומי.

ויתקין, שנתיים בהן רכ רלאחר כשנתיים בכפר 
שו את השפה ולמדו מהותה של עבודה חקלאית, 

ריוצאת הקבוצה לעצמאות – לחיים משותפים ב"מ
חנה הוועד הלאומי" ליד המושב. הם חיים כקומונה 
עצמאית ומתפרנסים מעבודות בפרדסי כפר ויתקין 
ומבניית הבתים במושב השיתופי אמריקה ב', הלא 
חגיגה  היא  חרות  בבית  העבודה  בית-חרות.  הוא 
היחס  כל,  קודם  האלה.  הצעירים  החבר'ה  בשביל 
מרענן  חידוש  וזהו  מצוין  התושבים  מצד  אליהם 
אך  ויתקין,  בכפר   והניתוק  הזרות  הרגשת  לאחר 

החשוב מכל – בגמר יום יציקה, הם זוכים בארוחה 
טובה מתנת בעלי הבית.

בי עובדים  מושב  להקים  היא  הגרעין  רמגמת 
הם  ויש להרחיבה.  מדי  אך הקבוצה קטנה  שראל, 

רמתאחדים עם קבוצה נוספת מ"משק פועלות" בח
שנקראת   קבוצה  מ"עיינות",  אחת  עוד  ועם  דרה 
שמה.  את  מאמץ  המורחב  הגרעין  וכל  "איתנים" 
מתפזרים  "איתנים"  של  והחבר'ה  קשה   הפרנסה 
במקומות שונים בארץ: נס-ציונה, בית-עובד, בית-

חנן, כפר ויתקין, בית-חרות, זיכרון-יעקב, גן יבנה 
מקום  בסביבת  אוהלים  מחנה  מקימים  הם  ועוד. 
בפרדסים  לרוב  לעבוד,  יוצאים  וממנו  העבודה 
כמו  פחות,  מקובלות  עבודות  גם  יש  אך  ובבנייה, 

חפירת קברים בבית הקברות של גן יבנה.
את  מיישבים   ,1947 בדצמבר  למעלה,  כאמור 

גרעין "איתנים" בגוש תל-מונד.

הגוש הגנת  על 
זו הפעם הראשונה שבני הגרעין מיועדים לעסוק 
בפעילות הגנתית. אין להם כל ניסיון צבאי. במשך 
שבועיים, בהם הם מתארחים בבתי משפחות בכפר 

רהס, הם עוברים אימון הפרט, שמכשיר אותם לע
מוד לבדם מול התקפה אפשרית של ערביי טירה 
השכנה. המדריך מטעם תנועת המושבים – יגאל בן 

רדרור, חושש מאוד מתרחישים אפשריים, אך החב
ר'ה, הצעירים ממנו בשנים ספורות בלבד, מוכנים 

לכל מצב ובטוחים בעצמם.
קבלת הפנים בכפר הס חמה ובני המושב עוזרים 
מבנה  את  שכולל  המאחז שלהם,  את  להקים  להם 
הבאר )לימים תיקרא זו "באר איתנים"(, בטונאדה 
וקשר  הגנה  תעלות  למקלחות,  פחון  אוכל,  לחדר 

ומספר אוהלים.
עד שמוקמים המבנים, מתגוררים הצעירים )עכשיו 
הם כבר בני 17-18( בפנימיית כפר עבודה, ממנה הם 

יוצאים לבנות את המחנה ולעבד את שדותיהם.
רלאחר גמר עבודות הבנייה, עולים 50 חברי הג

רעין על הקרקע. יום העלייה הוא יום חג ותושבי 
כפר הס נוטלים בו חלק.

ימים  גידול חדש באותם   – הם שותלים תות שדה 
ותפוחי אדמה בשדה שבין המחנה שלהם לבין טירה.

המחנה "מזוין ומבוצר להפליא" – יש שם מספר 
ררובים איטלקיים וקנדים, רק"מ, סטן ואקדח, ובת

עלות ההגנה שחפרו, מסדרים להם הנערים גומחות 
רשינה. אחד מהם אף מארגן לעצמו כילה נגד יתו

שים וכך הוא מוגן היטב לא רק מפני הערבים.
בטרם  עוד  הנקודה  לעבר  יורים  טירה  ערביי 
והבחורות  והבחורים  יורים  הם  המלחמה.  פרוץ 
את  מדליקים  הבאר,  שליד  לבור  נכנסים  הצעירים 
הפטיפון ורוקדים. יגאל בן דרור מציין את המורל 
גם  וזאת  זו,  בקבוצה  הגיבוש  ואת  במיוחד  הגבוה 

בימים קשים מאוד.
לעברנו  "נורתה  יגאל,  מספר  הלילות",  "באחד 
אש תופת מכיוון טירה. שאלתי את עצמי איך אוכל 
לקבל אחריות לילדים בני 17-18, כשכל טירה יורה 

רעליהם, ומה  יהיה אם ינסו ממש לכבוש את הנקו
דה? היה רגע שרציתי להגיד להם: חבר'ה, תברחו 
נגמרה.  ההתקפה  ולמזלנו,  מה,  משום  אבל  מפה! 

הרגשתי שהציבו אותנו שם כבשר תותחים".
ראך כאמור, המורל בקרב הקבוצה גבוה, גם כאשר בג

לל המצב אין להם מה לאכול, כי אי אפשר להגיע לכפר 
הס לקחת אספקה ואי אפשר להוציא את תפוחי האדמה, 

מכיוון שהשדה בטווח ירייה של ערביי טירה.
מחטיבת  מגיעה  שלהם  היחידה  המזון  אספקת 
מבני  חיילים  עשר  לששה  הקצבה   – אלכסנדרוני 

במסגרתה  ומשרתים  לחטיבה  שהתגייסו  הקבוצה, 
במזונם  מתחלקים  צעירים  כ-50  וכך,  ב"איתנים". 

של ששה עשר איש.
רהשמועה על קבוצת המגינים הרעבים מגיעה למו

מראש,  הודעה  כל  ללא  אחד,  ולילה  חיים,  כפר  שב 
ובו אנשים טובים עם סירים  מגיע ל"איתנים" טנדר 

רא חמה  ארוחה  זוהי  החבר'ה  בשביל  אוכל.  רמלאי 
מיטיביהם  אך  תודה,  אסירי  והם  רב  זמן  מזה  שונה 
ואיך בכלל  מסתלקים עוד לפני שהם מגלים מי הם 
הגיעו אליהם. אבל להיסטוריה דרכים משלה לסגירת 
מעגלים, וכשניסן קורי, אחד מחברי הקבוצה, מספר 
לחניכיו בבית-ספר "נעורים", אותו ניהל, על האנשים 
המופלאים האלה, שעד היום איננו יודע מי היו, ניגש 
זו אמו בכפר  אליו מחנך הכיתה ומספר לו שהייתה 
זה. המושב  לצורך  כל הכפר  ארגנה את  חיים, אשר 
לחברות שבישלו  מצרכים  חילק  הצרכניה,  את  פתח 

ואחר כך הוביל את הכבודה ל"איתנים".

השחרור מלחמת 
ב-13 במאי 1948 צופים בני הגרעין בחרדה על 
האזור.  מבני  רבים  לוחמים  נהרגו  בו  טירה,  קרב 

שה לראות  יכולים  הם  שלהם  התצפית  רמנקודת 
לוחמים מתקרבים למלכודת, אך אין להם מכשירי 
קשר והם אינם יכולים להתריע על הסכנה. לאחר 
אחד  וסדי,  "איתנים"  על  היריות  נמשכות  הקרב, 

החברים, שלא מסכים להסתתר בבור, נהרג.
המלחמה בשיאה. החבר'ה בוצרים את כרמי הערבים. 
לא, הם לא עושים זאת כעבודה שכירה – פשוט, ערביי 

טירה עסוקים מדי במלחמה ומזניחים את כרמיהם.
כמקום  הנקודה  משמשת  מלחמה,  ימי  באותם 

הידי שירות   – ש"י  אנשי  אינפורמציה.  רלהעברת 
עות – מודיעים להם על פגישות ליליות, שייערכו 

בסביבה ומבקשים לא לירות.
לצאת  החבר'ה  מחליטים  הראשונה,  בהפוגה 
לשדה תפוחי האדמה, אך ברגע שהם מגיעים אליו, 
מתחילים  והם  טירה  מכיוון  אש  לכיוונם  נפתחת 
לסגת. אחד מהם – אליהו יוחנן -  נפצע ואי אפשר 

להוציא אותו מן השדה.
בעל  שהיה  אבלס,  בשם  מונד,  מתל  יקר  יהודי 
הוא  קרטון,  בעזרת  הפצוע.  לעזרת  נחלץ  טנדר, 
צינור  לו  ומחבר  לטנק  הרכב שלו  כלי  את  מחפש 

רארוך בתור תותח. הוא נוסע באיטיות לכיוון הש
דה והיריות פוסקות. אבלס מעמיס את הפצוע על 
הרכב המוסווה ומביא אותו ל"איתנים", אך שם לא 

נותר אלא לקבוע את מותו.

נעזבת הנקודה 
כל חברי  הוראה שעל  זמן מה, מתקבלת  לאחר 

רהגרעין להתגייס לצה"ל. הנקודה נעזבת ולא מדו
יותר על הקמת מושב קבע בסביבה. הצעירים  בר 
עוברים למחנה ב"הדר" ע"י רמתיים ומשם נלקחים 

להילחם במקומות שונים בארץ.
דרור  בן  יגאל  מתבקש  חודשים,  מספר  לאחר 
את  להקים  מנת  על  הגרעין  חברי  כל  את  לרכז 
כולם  הוא מאתר את  ליד חולדה.  מושב טל-שחר 

רבמקומות השונים בהם היו מוצבים והקבוצה מת
ועולה על הקרקע בטל-שחר, בה ררכזת בחולדה  

תחלה כקומונה ולאחר כשנה, מחולקים המגרשים 
והנקודה הופכת למושב חקלאי.

הצעירות  המשפחות  קולטות  המלחמה,  בתום 
את  עצמם(  לבין  בינם  נישאו  הגרעין  בני  )רוב 

ההורים שנשארו בתורכיה.
עד  בטל-שחר  מתגוררים  הקבוצה  מבני  אחדים 

היום, אך רובם פזורים ברחבי הארץ.

קרב טירה
ב-13 במאי 1948, אמור היה גדוד של חטיבת אלכסנדרוני לכבוש את כפר סבא הערבית.

על מנת לרתק כוחות לטירה ולמנוע הגשת עזרה מצדה לכפר סבא הערבית, נשלחה פלוגה של 
חיילי פל"מ )פלוגות מקומיות( להטריד את הכפר, אשר בו היו מוצבים חיילים עיראקים.

כ-100 לוחמים, כולם מבני האזור )היה נהוג אז להקים כוחות הגנה אזוריים, המורכבים מכיתות 
לוחמים ממספר יישובים באזור, לוחמים חסרי ניסיון בקרבות(, המתינו בכפר-הס לפקודה ליציאה, 
אך זו בוששה לבוא. כשהגיעה הפקודה, לקראת צהרי היום, נאמר להם להטריד את הכפר, ו"אם 

הכפר ריק, תיכנסו ותקחו אותו".
מצדו.  התנגדות  כל  ללא  הכפר,  למבואות  והתקרבו  עצמי  בטחון  מלאי  לדרך,  יצאו  הלוחמים 
להם  שהכינו  למארב,  ונכנסו  ועוד  עוד  התקרבו  הכפר,  את  לכבוש  יכולים  שהם  מחשבה  מתוך 

החיילים העיראקים ותושבי הכפר.
בין  היום.  עד  נמצאו  לא  כאלה שגופותיהם  טירה, מתוכם  בקרב  נהרגו  איש  וארבעה  עשרים 

ההרוגים והנעדרים היו אחד מעין-ורד וחמישה מכפר-הס.
גוש תל-מונד הוכה באבל כבד, שהעיב במשך שנים על שמחת יום העצמאות.

שישים סיפורי 
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וממוחזר פסח כשר 
מלכי  הגננת  שקד,  גן  ילדי  הפסח,  חג  לקראת 

מש צבעוניים  ופרחים  כרזה  הכינו  רחל,  רוהסייעת 
קיות ניילון משומשות, ותלו אותם על לוח המודעות 

של מרכז המיחזור, ליד הצרכניה של עין ורד.
בכרזה הם פנו לאנשים של מושב עין ורד וביקשו 

מהם: 
- השליכו את הפסולת לפח.

- כשאתם הולכים לצרכניה, לכו עם סלים ירוקים 
ואל תיקחו שקיות ניילון.

- שהכלבים לא יעשו קקי במגרש החניה.
ר- את העיתונים שימו במיכל העיתונים ואת הב

קבוקים בכלובי הבקבוקים.
- שמרו על הטבע והסביבה.
ושיהיה לכם חג פסח שמח!

לוגו ל"דרך הלב"
סביבתי חינוך  רכזת   - אפרת שטראוס  כתבה: 

בנושא  הייתה  השרון  לב  בצעדת  התחנות  אחת 
"דרך הלב". תלמידי כיתה ח', מתמחי ארץ ישראל 
בקרית חינוך "דרור", הכינו כרזות והסבירו לילדים 
ההסברים, התבקשו  לאחר  הלב".  "דרך  תכנית  מהי 

הילדים לצייר לוגו ל"דרך הלב".
הרבה ציורים יפים צוירו בצעדה, מתוכם בחרו עובדי 
ביותר,  היפים  החמישה  את  הסביבה  לאיכות  היחידה 

יצירותיהם של:
דפנה, שחף וירין מכיתה ה' 3 בית ספר "בכר רוסו".

עדן, בן ובן מכיתה ה' 3 בית ספר "בכר רוסו". 
טל, עילי ובר מכיתה ה'1 בית ספר "הדר השרון". 

קורל ונועה מכיתה ה'1 בית ספר "הדר השרון". 
יובל, שקד גל ויונתן מכיתה ד' בית ספר "הדר השרון". 

תודה לכל המשתתפים!!!

שומרים על הצבעונים!
 - אפרת שטראוס   כתבה: 

סביבתי חינוך  רכזת 

רביער עין שריד קיימים מספר מקבצים של צב
עונים, הידועים רק למי שמכיר את היער ומטייל 
ליהנות  ניתן  מרץ,  בחודש  שנה,  בכל  בשביליו. 
וכל  הצבעונים,  פריחת  של  האדומים  מהכתמים 

זה ממש קרוב, מתחת לאף...
יער עין שריד הוא אחד האתרים בתכנית "דרך 

רהלב" של המועצה. עובדי היחידה לאיכות הסבי
כיון שהצבעוני  הצבעונים,  את  לשמר  רוצים  בה 
בו  לפגוע  אסור   - החוק  פי  על  מוגן  צמח  הוא 
ואסור לקטוף אותו. לשם כך, "גייסו" את בר, נטע, 

ארץ  מתמחי  ח',  כיתה  תלמידי  ועומרי,  נטע  גל, 
זולי  המורה  ואת  "דרור"  חינוך  בקרית  ישראל 

קלר, ובתיאום עם קק"ל, יצאו אל היער ... 
המב את  המכוונים  שלטים  הכינו  רהתלמידים 

קרים אל מתחם הצבעונים, מהכביש המחבר בין 
אזור תעשייה פארק השרון לעין שריד. הם שילטו 
את המסלול לכל אורכו, גידרו את המתחם והציבו 

רבו שלטים המבקשים מהמבקרים לא לקטוף צב
עונים ולא לפגוע בהם.

רבים  תושבים  התלמידים,  פעילות  בעקבות 
מהפ ונהנו  הצבעונים  מתחם  אל  השנה  רהגיעו 

ריחה המרהיבה.

או לא להיות! שקיות 
 - אפרת שטראוס   כתבה: 

סביבתי חינוך  רכזת 

ורחל  הגננת  מלכי  עם  יחד  שקד,  גן  ילדי 
רהסייעת, למדו על הנזק הסביבתי הרב אותו גור

מות שקיות הניילון והחליטו לצמצם את השימוש 
בהן. הילדים החליטו לשכנע את ההורים לערוך 
קניות עם סל רב-פעמי במקום עם שקיות ניילון. 
ולתת  רב-פעמי  קניות  סל  להכין  הציעה  מלכי 
אותו להורים כשי לקראת פסח. חברי ועד ההורים 
  - לעבוד  מיד  והתחילו  מהרעיון  התלהבו  מאוד 
ציורי  מתוך  לוגו  עיצבו  לספקים,  התקשרו  הם 
הילדים, פנו לבתי דפוס וכו'. ביום האחרון לפני 
יחד  קניות  סל  קיבלה  כל משפחה  פסח,  חופשת 

עם הפליייר הבא:

או לא להיות!!! שקיות 
שקית הניילון - 20 דקות שימוש, אלף שנות 

חיים ...
בחנויות  חינם  מקבלים  שאנו  הניילון  שקיות 
ומשליכים כלאחר יד, אינן מתכלות, אינן עוברות 
תהליך מיחזור ולכן הן מצטברות ו/או מתפזרות 

בסביבה, ומהוות מפגע סביבתי קשה ביותר.
גם חס הגדולים של הפלסטיק הם  רהיתרונות 

רונותיו הגדולים: חומר הגלם זול, תהליך הייצור 
זול, הוא שוקל מעט מאוד ומחזיק מעמד זמן רב 
מוצר  כל  אורז  מקום,  בכל  נמצא  הוא  לכן,   ...

ונזרק ללא כל מחשבה.
רשקיות ניילון נמצאות בכל מקום - בצידי כבי

בחופים  לאומיים,  בגנים  הפתוחים,  בשטחים  שים, 
וגם בתוך הים.

כולל  )לא  ימיים  חיים  בעלי   100,000  - כ   •
דגים( מתים בכל שנה מבליעת שקיות ניילון ...

המדוזות,  לבין  ביניהן  מתבלבלים  הים  צבי   •
המזון החביב עליהם, ונחנקים למוות ...

ר• בעלי חיים יבשתיים רבים בולעים אותן ומ
תים מחנק או מסתימת הקיבה ...

• חלק ניכר מאותם בעלי חיים שייכים למינים 
הנמצאים בסכנת הכחדה ...

נוספים  נתונים 

שקית  של  הממוצע  חייה  אורך  בישראל,   •
ניילון הוא 20 דקות ...

היא  הממוצעת  הצריכה  המזון,  ברשתות  רק   •
רשל 2 שקיות לאדם ביום. כלומר, בכל חודש נצר

כות שם כ - 430 מיליון שקיות !!!
• איש אינו יודע בדיוק תוך כמה זמן מתכלה 
לחיות  זכה  לא  מאיתנו  איש  כי  הניילון,  שקית 
יבשה,  בתנאי  כי  היא  ההערכה   ... שנים  מספיק 
ובים  שנים,  אלף  כעבור  לגמרי  תתכלה  השקית 

כעבור 450 שנים.
הישן  הקניות  לסל  כולנו  נחזור  בואו   ... אז 

והטוב ונשמור יחד על הסביבה.
ילדי גן שקד - גן "ירוק"
מושב עין ורד
היחידה לאיכות הסביבה של המועצה

יודע  מי   מי מכיר, 
הירוק מהו הבית 

אנו, ילדי גן שקד בעין 
איך  לדעת  רוצים  ורד, 
הקטן  הירוק  הבית  הגיע 

לחצר שלנו?
מי בנה אותו?

מי הביא אותו?
מה עשו בו פעם?

התשו את  שיודע  רמי 
בה, שיבוא בבקשה אלינו 

לגן ויספר לנו.
בגן:  הטלפון  מס' 

7967096
תודה רבה 
מילדי גן שקד

ירוק/ה! ילד/ה  אני 
יכול  ילד  שכל  פשוטות  פעולות   10

לעשות כדי לשמור על הסביבה.

1. אני שומר/ת על ניקיון הסביבה ומשליך/ה 
פסולת אך ורק לפח

2. אני לא קוטף/ת פרחי בר
3. אני מתייחס/ת בכבוד לבעלי חיים

למיכל  משומשות  סוללות  משליך/ה  אני   .4
האיסוף בבית הספר

ניירות, עי ר5. אני משליך/ה בקבוקי שתייה, 
תונים וקרטונים למיכלים במרכזי המיחזור 

קטנים  משקה  מיכלי  לחנות  מחזיר/ה  אני   .6
ומקבל/ת את דמי הפיקדון

7. אני כותב/ת ומצייר/ת על שני צידי הדף 
8. אני לא משתמש/ת בכלים חד פעמיים

את   - ניילון  בשקיות  משתמש/ת  לא  אני   .9
ארוחת העשר אני מביא/ה בקופסה 

אל תשכחו
ועם  אחד,  כדור  רק  לנו  יש 
 ... משחקים  לא  הזה  הכדור 

ירוקה פינה 

השרון" מ"הדר  ובר  עילי  טל,  שהציעו  הלוגו 

בתוכנית  המשתלבת  הלב",  "דרך  תוכנית 
האב של המועצה האזורית לב השרון, תתרום 
רבות לשימור הסביבה ולטיפוחה ותהווה מוקד 

תיירותי בעל פוטנציאל כלכלי. 
תוכ בקידום  לסייע  המעוניינים  רתושבים 

נית "דרך הלב", מתבקשים לפנות אל היחידה 
לאיכות הסביבה, טל' 7966022. 

ורד בעין  ממוחזרות  מודעות 
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רכיבה טיפולית בקיבוץ  סדנת 

חיים גבעת 
גלבוע אפי  עו"ס  כתב: 

 15-18 בני  ונערות  נערים   15 סיימו  מרץ  בחודש 
מלב השרון סדנא בת מספר חודשים לרכיבה טיפולית, 

רבליווי העו"סים אפי גלבוע ורחלי קרן מהמחלקה לשי
רותי רווחה וקהילה במועצה. 

לתמיכה  הזקוקים  נוער  לבני  לאפשר  הייתה  מטרתנו 
ספורט  באמצעות  נורמטיביים  דפוסים  לפתח  ולחיזוק, 
אתגרי, שיש בצידו תחושות סיפוק ולימוד שליטה, ויסות 

רמצבי לחץ, שיפור הדימוי העצמי, מתן כבוד לזולת, עמי
רדה בלוחות זמנים ככלל, הגברת תחושות הבטחון והרי

כוז, יצירת קשרים חברתיים וליכוד, מיתון רגשות חרדה, 
מתח ודיכאון, התמודדות עם פחדים, אחריות. 

המש ריבוי  בגלל  הסדנא,  של  הראשונים  רבשלבים 
תתפים, הקבוצה התחלקה לשניים – קבוצה אחת, עסקה 

רברכיבה והשנייה ישבה סביב מדורה ואכלה תפוחי אד
מה )על האש(. הקבוצה ניהלה שיחה על חיזוק הדימוי 
האישי, "שליטה על מה אני עושה", חוקים והתמודדויות 

עם קשיים, תחושות פחד ומתן תחושות של השגיות.
השיחות היו חלק אינטגרלי מהסדנא.

חברי  בין  מיוחדים  קשרים  נרקמו  התהליך,  לאורך 
אינטרנט  )טלפונים,  הסוסים  חוות  למדריכי  הקבוצה 

וכו'( ולבין אפי ורחלי, העו"סים המנחים.
לכל משתתף היה סוס משלו, איתו עבר את הסדנא 

ואשר העניק לו בהדרגה תחושת בטחון וחום.
רבסיום הסדנא, הציגה הקבוצה את מיומנויות הרכי

בה וחולקו תעודות. 
לה רצונם  על  מדברים  המלוכדים  הקבוצה  רחברי 

לתרום  וגם  אפשרות(  )נבדקת  הסדנא  בפעילות  משיך 
מזמנם בהתנדבות.

רכזת   – דובניקוב  ליאת  עו"ס 
מתנדבים חדשה

לתפקידה  דובניקוב  ליאת  עו"ס  נכנסה  אלה  בימים 
כרכזת מתנדבים במועצה, תפקיד בו היא מחליפה את 
נגד  אלימות  למניעת  פרויקט  שתרכז  נמט,  יעל  עו"ס 

קשישים ותשמש אף כעובדת סוציאלית קהילתית.
ליאת היא עובדת סוציאלית ומנחת קבוצות בהכשרתה 
ועסקה בעבודה קהילתית עם משפחות עולות מאתיופיה, 
בריכוז משפחות אומנה, בטיפול בנשים נפגעות אלימות, 

בנוער במצוקה ובמשפחות עם בעיות תפקוד שונות.
ליאת רואה חשיבות חברתית בכל נושא ההתנדבות, 

מקולקטיבי מעבר  קיים  בו  המודרני,  "בעידן  רשכן 
אנושים  שמורה  הם  המתנדבים  לאינדיווידואליזם,  זם 
שיש לטפח, להוקיר, להעריך ולחזק. הם מהווים דוגמא 
מעורבות  אכפתיות,  על  המושתתת  לנתינה,  חיובית 

רוערבות הדדית, שעם ישראל כל כך מצטיין בהן בעי
תות חירום ומן הראוי שננסה להפעילן גם בשיגרה".

ליאת רואה את תפקידה באיתור מצוקות ובהפעלת 
רמתנדבים לסיוע בפתרונן. כמו כן, "תפקידי כולל חי

זוק המתנדבים הקיימים, גיוסם של חדשים והפעלתם 
בתחומים קיימים וחדשים".

בהצלחה!
לפניות: 7960245.

 

2008 מרס-אפריל 

מזון  - חלוקת  מבצע "קמחא דפסחא" 
נזקקים ולקשישים  למשפחות 

קיימה  הפסח,  חג  לקראת  שנה  כמידי 
המחלקה לשירותי רווחה וקהילה, בשיתוף 
מבצע  רחב",  "לב  ועמותת  נוער  מדור 
למשפחות  וחלוקתו  מזון  איסוף  תרומות, 

נזקקים בלב השרון. ולקשישים 
המוצרים שנאספו מן היישובים בעזרת 
המחלקה  למבנה  הועברו  הנוער,  בני 
נשמר  שם  במועצה,  חברתיים  לשירותים 
המזון במחסן עד ליום החלוקה. גם השנה 
ונדיבה  תרמו תושבי לב השרון ביד רחבה 
והעשירו את סל המוצרים הכשרים לחג, 
ומכספי  המועצה  מכספי  נקנה  אשר 

התורמים השונים. 

וביניהם  המועצה  עובדי  ארזו  המוצרים  את 
ראש המועצה עמיר ריטוב, ברוח טובה וביעילות 

רמדהימה. בסה"כ נארזו 130 )!( סלים, אליהם צו
רפו ברכות לחג.

הכיל  רחב"  "לב  עמותת  בחסות  המוצרים  סל 
רבתוכו מצות, קופסאות שימורים, בקבוק יין, מו

רצרים יבשים, שמן, סוכר.  תנובה המשיכה במסו
רת וסיפקה,  גם לקראת חג הפסח השנה, עופות 

קפואים לארוחת החג.
לאחר שנארזו,  חולקו החבילות העמוסות ע"י 
המתנדבים ונהגי המועצה, אשר עוסקים בכך גם 
טוב  רצון  רגישות,  ומגלים  מספר  שנים  כבר  הם 

ונחישות במשימה העדינה הזו. 

רווחה  לשרותי  המחלקה  מנהל  משה שמואלי, 
וקהילה:

"לצערנו, בתקופה קשה זו של ירידה במשאבים 
רהכלכליים המצויים בידי המשפחות, המדינה מצ

מצמת מחויבותה לרווחת אוכלוסיות בסיכון ולכן, 
מתוך רגישות למצוקות הכלכליות, מצאנו עצמנו 
לתושביה  המועצה  של  המחויבות  על  מסתמכים 
ועל נדיבותם והתגייסותם הקהילתית של תושבים 

מכל רחבי המועצה".
גדולה  "תודה  המועצה:  ראש  ריטוב,  עמיר 
"לב-רחב"  עמותת  השרון,  לב  תושבי  לתורמים: 

רעל תרומתה הנדיבה למען הנזקקים, לתנובה, לא
ולוויקי  שגיא  לרחל  גרציאני,  לישראל  קטרי,  בי 

במלא העוסקים  לכל  ותודה  תרומתם  על  רבוקר 
כה:  לבני הנוער, למתנדבים ולמתנדבות  האורזות 

ותו וזמן  רוהמחלקים, אשר לא חוסכים מאמצים 
אף  נרתמו  ולעובדי המועצה, אשר  לזולת,  רמים 
הם למשימה חשובה זו. אנו תקווה שמוצרי המזון 

יסייעו למשפחות הנזקקות בחג הפסח".

ביקור במעונות   -  ראש המועצה 
היום של המועצה

ריטוב,  עמיר  האזורית  המועצה  ראש 
המחלקה  מנהל   - שמואלי  במשה  מלווה 
עו"ס  פרידמן,  ובנילי  חברתיים  לשירותים 
בשלושת  ביקרו  היום,  מעונות  מרכזת   -

מעונות היום האזוריים של המועצה

מעונות היום במושבים ינוב, כפר יעבץ ושער 
 3 עד  חודשים   6 בגילאי  ילדים  קולטים  אפרים 

שנים.
במסגרת הסיור, התקיימו פגישות עם מנהלות 

רהמעונות והמטפלות. ראש המועצה התרשם מה
השוטף   ומהטיפול  במקום  המתקיימת  פעילות  

רבילדים, הכולל שירותים פרא-רפואיים כגון: רי
פוי בעסוק, טיפול באומנות, משחקיות הפועלות 
בשעות אחה"צ לטובת ההורים והילדים, קבוצות 

הורים בהנחיה מקצועית ועוד.
היום  רואה במעונות  משה שמואלי: "המועצה 
ומשקיעה  ועניין  דבר  לכל  חינוכיות  מסגרות 
הילדים.  של  ובטיפוח  בהעשרה  רבים  מאמצים 
לגני  המעונות  ילדי  את  מכינה  המועצה  בנוסף, 

טרום חובה".
מהפעילות  התרשמותו  את  הביע  ריטוב  עמיר 
והודה לצוותים החינוכיים במעונות על עבודתם 

הברוכה. 

ילדים במסגרות   סידור 
ובמשפחות אומנה פנימייתיות 

בתקופה האחרונה התפרסמו כתבות בעיתונות, 
בכלל  הרווחה  עבודת  את  שלילי  באור  שהציגו 

ואת פקידי הסעד לחוק הנוער בפרט.
בכתבות הציגו את גורמי הרווחה כמי שממהרים 
ביתיות.  חוץ  למסגרות  מבתיהם  ילדים  להוציא 
ועלולה  מוטעית  הינה  זה   באופן  הדברים  הצגת 
לגרום לרתיעה של אזרחים מלהיעזר בשירותים, 
אשר עומדים לרשותם ובשבילם וחבל.  כמו כן, 
עושה הכתבה עוול לעובדים סוציאליים, שעושים 

עבודתם נאמנה ובהתאם לנהלים ולחוקים.
מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

במ הילד  את  להשאיר  היא  פועלים,  אנו  רלפיה 
הפנים  "עם  התוכנית  ומכאן  ובקהילה,  שפחתו 
לפיה  גם במסגרת מחלקתנו,  לקהילה", שפועלת 
בקהילה  טיפוליות  ותוכניות  שירותים  מפתחים 

סידו לצמצם  מנת  על  נוער,  ובני  ילדים  רלטובת 

רים מחוץ לבית ועל מנת להחזיר למשפחותיהם 
אומנה.  ובמשפחות  בפנימיות  שנמצאים  ילדים 
הילדים  מספר  את  צמצמנו  האחרונות,  בשנים 

שסודרו במסגרות חוץ ביתיות.
רבמקרים בהם ניתנת המלצה על טיפול בקטי

ההורים  בהסכמת  אם  ביתית,  חוץ  במסגרת  נים 
ואם לאו, האפשרות נבחנת כמוצא אחרון, לאחר 

רשנעשו כל הניסיונות הטיפוליים האפשריים במ
סגרת הקהילה. תוכנית הטיפול בילד נקבעת ע"י 
ועדה לתכניות טיפול ובשום אופן לא ע"י עובד 
סוציאלי יחיד. בוועדה שותפים גורמים טיפוליים 

בקהילה ומחוצה לה.
ברגישות,  לפעול  יכולתנו  כמיטב  עושים  אנו 
מתוך שותפות עם ההורים ולגבש יחד עימם את 
הרווחת  המגמה  כאשר  בילדיהם,  הטיפול  דרכי 

היא בניית תוכנית טיפולית במסגרת הקהילה.

במצבי סיכון, אחריותו המקצועית והחוקית  של 
ולסיוע  לטיפול  לאיתור,  לפעול  היא  הסעד  פקיד 
הפעולות,  בכל  ולנקוט  בסיכון  נוער  ולבני  לילדים 
על מנת להגן על שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי. 

סיוע  למשפחה  נציע  הרווחה,  שירותי  אנו, 
השמה  אף  הצורך,   במידת  וכן,  הקהילה  מטעם 

המוס סיוע,  לאפשר  היא  העדיפות  לבית.  רמחוץ 
כפוי.  סיוע  פני  על  משפחתו  ועל  הקטין  על   כם 
רק במקרים של סיכון, בהם ההורים אינם מסוגלים 

ראו אינם מוכנים לשתף פעולה עם התוכניות הטי
פוליות שנועדו להגן על הקטין ולטפל בו, נעשית 
פנייה לבית המשפט, אשר שוקל את הדברים והוא 

אשר מכריע באשר לדרכי הטיפול הנדרשים.
בלו שפירא   
עובדת סוציאלית   
פקידת סעד לחוק הנוער טיפול והשגחה

רווחה

רכזת  ליאת,  מימין:  לחג.  מזון  מוצרי  אורזים 
שמואלי  ומשה  ריטוב  עמיר  מתנדבים, 
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דורות עמותת 

לחיי המייסדים
בבני הדור  היום לקשיש חדר האוכל היה מלא מפה לפה  כוסית במרכז  הרמת 

בני משפחותיהם יישובי המועצה, שחלקם הגיעו עם  השלישי מכל 
לקראת חג הפסח, הרימו מבקרי מרכז היום 
לקשיש וצוותו כוסית עם ראש המועצה עמיר 
ריטוב, רב המועצה – הרב אשר זמל, מ"מ יו"ר 
העמותה  ומנהלת  מגן  רותי  "דורות",  עמותת 

ומרכז היום, יפית זיו-כהן.
בדברי ברכתו לנאספים שחלקם הגיעו לארוע 
עם בני משפחותיהם וגדשו את המקום עד אפס 

תרומ את  נס  על  המועצה  ראש  העלה  רמקום, 
תם של המייסדים ללב השרון בפרט  ולמדינה 
בכלל. הרב זמל דיבר על הלכות החג וציין את 
מקימי מרכז היום, שמשתתפים היום בפעילותו 
– צבי חרות ויחיא שליט. כמו כן, ברך את יהודה 

לנדאו, ממייסדי העמותה וחבר הנהלה ותיק.
להצטרף  השלישי  הגיל  לבני  קראה  מגן  רותי 
לחדר הכושר, שנפתח לאחרונה ושמותאם במיוחד 
לבני גיל זה. עליזה פרידמן ממשמרת סיפרה על 
מנהגי החג בבית אביה ויפית זיו-כהן דיברה על 
ההתחדשות האביבית במרכז היום, אליו הצטרפו 

לאחרונה חברים רבים מכל יישובי המועצה.
אחרי הרמת הכוסית והשירה בציבור, פצחו עובדות 

המרכז בריקודים לשמחת משתתפי הטקס החגיגי.

ייחודי בלב השרון כושר  חדר 
גופנית שומרת אותך צעיר פעילות 

רמתוך הכרה בחשיבותה של הפעילות הגופ
נית, מפעילה עמותת דורות במועצה האזורית 
חברת דינמיקל שירותי  באמצעות  לב השרון, 
היום  למרכז  הסמוך  חדש,  כושר  חדר  כושר, 

שבמושב חרות.
בחדר הכושר מגוון מכשירי כושר ייעודיים, 

המותאמים במיוחד לאוכלוסיה המבוגרת. 
רהנרשמים לפעילות נהנים מתוכניות אימון מק

צועיות בהתאמה אישית, מצוות מדריכים מקצועי 
ומפעילות באווירה אישית, חמה ותומכת. 

בלב  דורות  עמותת  מנהלת  זיו-כהן,  יפית 
השרון: "בעידן שבו תוחלת החיים עולה וגיל 
65 הופך לגיל הביניים, פעילות בחדר הכושר 
היא דבר מתבקש. בעוד שבעבר, פעילותם של 
כיסא  על  בישיבה  התמצתה  והסבתות  הסבים 

רהנדנדה, כיום, לבני ה- 60+, הפעילות הגופ

נית חשובה ולכן מצאנו לנכון להקים  בסמוך 
למרכז היום לקשיש במושב חרות, חדר כושר 

התו לכלל  גם  הפתוח  השלישי,  לגיל  רמיוחד 
שבים". 

לפרטים נוספים: עמותת דורות מושב חרות, 
לב השרון טל. 09-7967425 או אריק זילברמן, 
ומתנדב בעמותה   יו"ר חדר הכושר 

050-7620004

תערוכה נוסטלגית 
בסימן 60

חפצים בטעם של פעם 

 תוצב במבואה של 
מרכז היום לקשיש בחרות 

בחודש מאי 
הציבור מוזמן

התפנתה  יחידת דיור בביתנו בכפר-מושב חרות
צמוד למרכז היום לקשיש

יחידות דיור מרווחות אווירה משפחתית כפרית
שירותים ברמה גבוהה

יחס אישי וחם, פעילות חברתית
מחיר ללא תחרות

לפרטים: יפית - 7967425, 050-2722512

דורות עמותת 

 תרבות הפנאי של גמלאי 
לב השרון

לנו? היה  מה  אז 
• המשכנו את טיולי הגמלאים הצעירים בהדרכתו 

רשל איציק בשור. במרץ טיילנו בשפלת יהודה ונהני
נו מהפריחה, ובאפריל באזור בית ג'אן ומירון.

בהצ בהנאה  צפו   המושבים  מכל  גמלאים  ר• 
התיאטרון  ע"י  שהועלתה  בהרחבה",  קטן  "בית  גה 

הקהילתי של המועצה.
אחה"צ  שני  יום  מדי  להיפגש  ממשיכים  אנו   •

רבאודיטוריום "אלה" שבקרית חינוך "דרור" לשמי
עת הרצאה על קפה ועוגה.

• בתגובה לפנייה מהקרן לרווחה לניצולי השואה 
רבישראל, צ.ה.ל ובית לוחמי הגטאות להשתתף במ

בצע "צ.ה.ל מצדיעה לניצולי השואה", העברנו את 
שמות הניצולים מאזור לב השרון, ואכן ב-14.4.08 
בבתיהם,  הניצולים  את  לבקר  צ.ה.ל  חיילי  הגיעו 
השואה  במהלך  קורותיהם  את  ותיעדו  ראיינו  שם 
החיילים  העניקו  האישי,  המפגש  בסוף  ולאחריה. 

רלניצולים תעודות הוקרה. ההתרגשות של שני הצ
דדים הייתה רבה.

יהיה? ומה 
הרצאות חודש מאי 

5.5-  ענת גואטה -  חיים וייצמן
12.5 – צור פרלמן- תרומת הגח"ל במלחמת העצמאות.

19.5 – רמי דוברת
שנות  ששים   – סופר  ורם  מוסטקי  אורי   –  26.5

זמר ישראלי.
בימי  "אלה"  באודיטוריום  ההרצאות מתקיימות  

רשני אחה"צ בשעה 18:00. עלות הרצאה ₪30. הס
עות מהמושבים.

נופש באילת
בשילוב  באילת,  ולטייל  לנפוש  נצא  ביוני  ב-15 
אסטרל   במלון  באילת  האירוח  בפטרה.  טיול  יום 
ווילג' על בסיס חצי פנסיון. היום הראשון ילווה ע"י 

מדריך טיולים.
עלות  זוגי.  בחדר  לאדם   ₪  1,115 הנופש:  עלות 

הטיול לפטרה: 150 $ לאדם. 
הזדרזו והירשמו מספר המקומות מוגבל.

בימים אלה אני נערכת לתוכנית הפעילות לשנה 
או רעיונות, דלתי  יש למי מכם בקשות  הבאה. אם 

פתוחה לשמוע וליישם ככל האפשר.
הדסה רוסו
רכזת גמלאים
050-8882730
09-7960246

רווחה

זיו-כהן יפית  מברכת:  לקשיש.  היום  במרכז  כוסית  הרמת 
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- ששון ושמחה פורים  חג 

וטיול לכל המשפחה
גלעדי שמחה  כתבה: 

כדרכנו בקודש,
כשהטף בחופש

אנו יוצאים ברינה
לתור את ארצנו הנאה

וכך, גם בחופשת פורים האחרונה
ביום ראשון - 23/3/08

התארגנו מבעוד ערב
לצעוד וליהנות ממראות הנגב.

אך, אבוי מה עושים עם החום והשרב
שהגיח לפתע ודחף הלאה את האביב?

מתקשרים לאריק בן חורין, מבעוד ערב
"מה הפתרון, מדריכנו החביב"?

יחדיו מטכסים עצה ומחליפים מסלול 
להליכה בין עצי יער, בשביל לא סלול,

לנחל חנות שחציו צל וחציו שמש,
גדוש בפריחה מרהיבה ובצמחי שורש,

ול"גן גולן" המטופח, בבית- שמש.

ולסיום, בסימן 60 למדינה
הגענו לשבילי "דרך בורמה"

האזנו בקשב לקשיים עד העצמאות למדינה
והזדהינו עם תושבי בירתנו -  ירושלים הנצורה. 

 
בדרכנו חזרה, גדושי יידע והנאות

הענקנו לכולם, לכבוד פורים, "משלוח מנות".
בהנאה צרופה ובמצב רוח שמח 

כולנו ממתינים לטיול משפחות בפסח.

 
                                                         

               

2008 מרס-אפריל 

לב  האזורית  במועצה  ונוער  לתרבות  המחלקה 
תהיל"ה,  פרויקט  את  שנים  מזה  מקיימת  השרון 
שעיקרו השכלת יסוד  למבוגרים/ות. את הפרויקט 
מלוות המורות צבייה בציר ואורלי קופרמן. במהלך 

רכל השנה, לומדות התלמידות חשבון, עברית, אזר
חות ועוד ואחת לשנה הן יוצאות לנופש לימודי.

לנופש  תהיל"ה  תלמידות   24 יצאו  השנה,  גם 

לימודי במלון "גנים" בים המלח.
נושא  רבה.  בהנאה  התלמידות  למדו  יום  בכל 

הלימוד שנבחר הפעם היה 60 שנה למדינה.
יענקל'ה עטיה, מנהל מחלקת תרבות ונוער: "זהו 
הוא  התלמידות  עבור  כמוהו.  מאין  חשוב  פרויקט 

הפ את  המלוות  המורות  ולהשכלה.  לידע  רמקור 
שביעות  ונרשמת  רבה  באהבה  זאת  עושות  רויקט 

רצון בקרב המשתתפות".
התלמידות:  את  שליוותה  המורה  בציר,  צבייה 
ליהנות  לתלמידות  הפריעו  לא  במלון  "הלימודים 

ורי שירה  הרצאות,  כללה  אשר  הבילוי,  רמתכנית 
קודים והלהקה אף ניגנה לכבוד התלמידות לחנים 
ומהאווירה  מהנוף  נהנו  הנופש,  במהלך  תימניים. 

הנעימה".

אף פעם לא מאוחר ללמוד
לימודי לתלמידות תהיל"ה נופש 

תירם זיווה  מאת: 

החליטה  תנובות  במושב  ונוער  תרבות  ועדת 
השנה לארגן שלוש מסיבות לקבוצות גיל שונות:

חגגו בשעות אחר הצהריים של  וילדים   הורים 
ונהנו  קוסם  במופע  צפו  בו  במועדון,  רביעי  יום 

מתחרות תחפושות.
חם  פלאפל  טיגנו  המתנדבות  שנה,  בכל  כמו 

וטרי.
המ אבדר  מאיה  של  בניצוחה  בערב,  רבחמישי 

בסגנון  במסיבה  חגגו  יב',   – ז'  כיתות  של  ד"בית 
בהצגה  שצפו  לאחר  וזאת   ,D.J עם   60- ה  שנות 
צוות  בפניהם  הציג  אותה  תימני",  בסגנון  "גריז 

המדריכים.
נפ מאי  הרני,  עוז  שחקנים:  לדאני.  ערן  רבמאי: 

רין, אילון אבדר, נועם גרידיש, רון כהן, ברק עדוי 
וירדן גרמה.  

בהצגה זו צפו גם המבוגרים, במסיבה שהתקיימה 
במוצאי שבת. 

בהצגה, דני זוקו )גיבור "גריז"( פוגש את סעידה 
התימנייה ובעלה יוסף. דני נדלק על סעידה, אשר 
מתלהבת ממנו ושוקלת לעזוב את יוסף. יוסף ודני 
זוקו מנהלים דו-שיח, בו כל אחד מהם מנסה להלל 
הנוער  איתו.  ללכת  סעידה  את  ולשכנע  עצמו  את 
עד  לצחוק  לקהילה  וגרם  מופלא  בכישרון  שיחק 
דמעות. האווירה במסיבה הייתה נהדרת, המועדון 
שולחנות  במחצלות,  נעטפו  הקירות  מלכות,  לבש 
נערכו עם כיבוד ונרות דולקים, בר משקאות ניצב 

בפרוזדור והמועדון התמלא עד אפס מקום.
לאחר שצחקנו מההצגה והתמלאנו גאווה בנוער 
המובחר שלנו, צפינו במופע סטנד אפ. לא ניתן היה 
הייתה  ההיענות  שכן  תחפושות,  תחרות  על  לדלג 

הכ הנכבדים  השופטים  ומכובדת.  ראויה  רגדולה, 

ריזו על שלושת הזוכים: סיגל עובד – שהתחפשה 
בספר;  המעלעל  אדם  יושב  עליה  מהלכת,  לאסלה 
והפליא  בלונדינית  – שהתחפש לפרפרית  דוד  רפי 

שהתחפ  – עובד  אורנית  עקב;  נעלי  על  רבריפרוף 
היופלה,  בפרסומת  המככבת  הגדולה  לאישה  שה 
והצליחה לתעתע בנו עד כי היינו בטוחים שזכינו 

לביקור של השחקנית האמיתית.
רהערב נמשך עד לשעות הקטנות של הלילה במ

סיבת ריקודים עם ה-D.J ג'רימי.
רהשנה, בעקבות 60 שנה למדינה, הזמין בית הס

פר "אור השרון" את הקהילה והמושב לקחת חלק 
הספר  בבית  שהתקיימו  והעדלאידע  פורים  בשוק 

רביום שלישי אחר-הצהריים. חברים בקהילה התנד
בו לעזור בהכנות עם טרקטורים, עגלות וקישוטים 
לתהלוכת פורים. המדריכים, יחד עם מאיה, לקחו 

רפיקוד על תחנות שוק פורים. הקהילה הגיעה לח
גיגות ומצב הרוח היה נפלא.

רולסיום נשאר לשיר "מדוע לא יבוא פורים פע
מיים בשבוע" ... 

חגיגות פורים בתנובות

בתנובות פורים  חוגגים  יודע?  מי  מכיר,  מי 

מאת  ציורים  של  יחיד  תערוכת  היא  "גושים" 
על  המועצה.  בבניין  המוצגת  יעקב,  זלדין  טובי 
היא  "גושים  היוצרת:  אומרת  "גושים",  תערוכת 
ותהליך.  תבנית  עם  יחד  והבעה,  דחף  של  יצירה 
להרוס.  וגם  ליצור  צורך  הרגשתי  הזאת,  בעבודה 
כל אחד מהציורים נולד מצבע אחד שראיתי בעיני 
רקע  ליצור  מנת  על  זה  בצבע  השתמשתי  רוחי. 

אקרילי. 
שגרתיים,  לא  וכלים  מכחולים  עם  מכן,  לאחר 
ואספתי צבעים אקריליים שונים  הוספתי, הורדתי 
מוגדרות  ובטכניקה  בתבנית  השתמשתי  הבד.  על 

ניגוד  ליצור  כדי  בסוף,  מהצבעים.  אחד  כל  עבור 
שמן'  'פנדה  עם  דומה  בדרך  השתמשתי  והדגשה, 
של  מספק  אסתטי  לשילוב  כשהגעתי  הציור.  על 

פני שקט  בי  והיה  וקומפוזיציה  צבע  רטקסטורה, 
את  שסיימתי  ידעתי  יותר,  לשנות  צורך  שאין  מי 

הציור." 

בשנת  קנדה  מטורונטו,  לישראל  עלתה  טובי 
תואר  לה  יש  תנובות.  במושב  גרה  היא  ומאז   1994
קולנוע  סרטי  לימודי  תצלום:  באומנות   .B.A.A
יותר  עבדה  היא  בטורונטו.  ריארסון  מהאוניברסיטה 

מ-20 שנה בתעשיות של סרטים, טלוויזיה ותיאטרון, 
ָאוָּמנּותִי עם  תכנון  היא עשתה  בעיקר כתסריטאית. 

רקבוצת 'ווומרס' והיו לה תערוכות יחיד בחו"ל ובא
ררץ. כיום, טובי עובדת כמעצבת מידע, כמנתחת מי

דע, וככתבת טכנית. 

מאז שהיא זוכרת את עצמה, עסקה באומנות. "אני 
שלי.  בחיים  משמעותי  איזון  היא  שאומנות  רואה 
כשאני מעורבת בתהליך יצירתי, אני מסוגלת לשמוע 
את העצמי הפנימי שלי מעבר לעיסוקים ולרעש של 

חיי היום יום".

"גושים"   - תמונות בתערוכה 
ציורים אבסטרקטיים  –

1-599-590-222
WWW.LEV-HASHARON.COM

ונוער תרבות 
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זה!!! נוער  זה 

"השולחן העגול"
מדור נוער במועצה, בשיתוף עם משרד החינוך,   

הצטרף לתוכנית השולחן העגול".
רלתוכנית שותפים: ראש המועצה, נציגי משרד החי

הספר,  בתי  נציגי  נוער,  מדור  של  המרכזי  הצוות  נוך, 
נציגי המחלקות השונות במועצה, אשר מטפלים בנוער 
כדוגמת: חינוך, השירותים החברתיים, מניעה והסברה. 

כמו כן, שותפים: נציגי הורים ומספר בני נוער.
במו הנוער  תחום  ארגון  הינה  התוכנית  רמטרת 

בניית  תהליך,  של  ובסיכומו  צרכים  מיפוי  עצה, 
תוכנית אב יישומית לנוער לב השרון.

ושיתוף  דיאלוג  ליצור  הינה  המרכזית  המטרה 
רפעולה בכל הנוגע לצרכים ולבעיות הדורשים טי

פול בכל הקשור לנוער.

הנוער" "פרס 
השנה אנו נערכים לקראת הפעלת תוכנית "פרס 
בשיתוף  תתבצע  זו  תוכנית  השרון.  בלב  הנוער" 
ומועצה  "דרור"  ספר  בית  נוער,  מדור  בין  פעולה 

מקומית פרדסיה.
מטרת התוכנית הינה מתן ביטוי לפוטנציאל האישי, 
מטרות  הצבת  הישגים,  שיפור  היצירתיות,  טיפוח 
למנהיגות,  התמדה, עידוד  ערכי  פיתוח  תוך  ויעדים, 
פיתוח  גם  כמו  הארץ,  לאהבת  וחינוך  ידע  רכישת 
לזולת.  העזרה  ועידוד  וקהילתית  חברתית   מעורבות 
בצורה  פנאי  שעות  לניצול  מחנכת  התוכנית 
תחביבים  עיסוק:  תחומי  ארבעה  באמצעות  חיובית, 
ושירות לקהילה. ואתגרים   ומיומנויות, ספורט, מסעות 
רהתוכנית מאפשרת גילוי וצמיחה אישית, תוך מעבר הד

רגתי משלבי ארד, לכסף ולבסוף לזהב, מפגשים עם בני 
נוער מכל הארץ, מכל המגזרים וכן היכרות עם בני נוער 
חילופי משלחות, השתתפות  מרחבי העולם באמצעות 

בכנסים בינלאומיים וייצוג התוכנית וישראל בנכר. 

יע"פ חפש את המדריך 
לקראת פורים, יצאו שני אוטובוסים מהיישובים 

ריעבץ, עזריאל ופורת לפעילות של "חפש את המ
דריך" בקניון מרגלית בהוד השרון.

המדרי את  חיפשו  החניכים  הפעילות,  רבמהלך 
מחופשים  היו  אשר  הלאומי,  השירות  ובנות  כים 
במגוון רחב של תחפושות, כמו: אישה זקנה, בנים 

שהתחפשו לבנות, חיילת, אישה בהריון וכו'.
רמלבד חיפוש אחר המדריכים, החניכים ישבו לארו
חה משותפת ועברו שלל הפעלות ותחרויות  מהנות.

יע"פ פורים  שוק 
כבכל שנה, גם השנה צוות יע"פ הרים אירוע מוצלח, 

ראשר היה מיועד לכלל הקהילה מהיישובים יעבץ, עז
ריאל ופורת. השנה  הנושא המרכזי היה  "ארץ ישראל" 

וכל התפאורה המרשימה והתחנות היו בנושא זה.
פה המקום לציין את העזרה של  צוות ההדרכה 

רוחניכי כנס ט' שלנו, שהיו אחראים לחשיבה, להק
מה ולהפעלת התחנות בצורה מוצלחת מאוד.

לאחר שהילדים עברו בתחנות, הם נהנו מקרנבל 
שמח במיוחד.

 

אירועי פורים במושבים
במהלך חג הפורים, קיים מדור הנוער פעילויות 

ומסיבות פורים בכל יישובי ללב השרון.
בכל יישוב, ארגנו מדריכי הנוער, יחד עם צוותי 

מטרתם  אשר  האירועים,  את  ופעילים,  ההדרכה 
היתה לתת מענה חוויתי ומהנה לחניכינו.

שער  ביישוב  הייתה  מוצלחת  לפעילות  דוגמה 
אפרים, בו חגגו את החג במשך כמה ימים.

ע"י   שנעשה  פורים",  היה "שוק  המרכזי  האירוע 
תר ועדת  יו"ר  שמחי-עמרם,  כנרת  בעזרת  רהנוער, 

ואורלי מנצור. במהלך שוק  ונוער, אביבה יפת  בות 
הפורים, הפעיל הנוער עשרות תחנות, ביניהן בריכת 
דגים ממוגנטת, קליעה לסל במגוון דרכים, תחנות 
ועוד  הרך  לגיל  הפעלות  תחנת  נייר,  בעיסת  יצירה 

רועוד. במהלך הפעילות, התנגנה ברקע מוזיקה באח
ריות הנוער, הופעלו דוכני אוכל ודוכני מכירה לקהל 

הרחב, ובכלל, האווירה הייתה פורימית למדי.

מזון התרמת 
והתרומה  הנתינה  בחשיבות  רואה  נוער  מדור 
עם  בשיתוף  שנה,  כבכל  ולכן,  עליון  ערך  לכלל 
מחלקת הרווחה וקניון דרורים, ערכנו מבצע איסוף 

מזון למשפחות מעוטות יכולת במועצה.
בכל יישוב, העביר  צוות ההדרכה לחניכיו את 
המסר של חשיבות הנתינה והעזרה לנזקק  ולאחר 
מזון  והתרימו  היישוב  בבתי  החניכים  עברו  מכן, 

כשר לפסח  על מנת ליצור חבילות מזון.
היישובים  מכל  המזון  מצרכי  כל  ריכוז  לאחר 
מכל  חניכים  של  נציגויות  התכנסו  הספר,  ומבתי 

הר עם מתנדבים ממחלקת  יחד  ועזרו,  רהיישובים 
ווחה, לסדר את חבילות המזון ולארוז אותן.

רפרט למוצרי המזון שנאספו מהתושבים, קניון דרו
רים והמועצה הוסיפו לסל המזון מוצרים נוספים.

פעילויות פסח:
בני המושבים ז'-ח'  טיול 

ז'-ח'  120 חניכים ומדריכים יצאו למפעל טיול 
רפסח ארצי, שהתקיים ב- 16-17/04/2008 -  המו
עצה בעלת מספר המשתתפים הגדול ביותר ! ! !

לא קלה של  היום הראשון העברנו בצעדה  את 
ועד  קיש  נחל  דרך  גזית,  מקיבוץ  קילומטרים,   10
בהרפתקאות  מלא  היה  הלילה  דבורה.  לשדמות 
האש  על  דיסקו,  וערב  בציבור  שירה  עז,  קור   -

ומזכרות מהפרות שביקרו בליל אמש...
את היום השני התחלנו עוד לפני שזרחה השמש... 

יצאנו להליכה של 2 ק"מ ואז עלינו על אופניים. 
לכל  ומקסימה  מאתגרת  בדרך  ק"מ   25 כ-  רכבנו 
אורכה. מרמת יבנאל, סיימנו את המסלול בירידה 

מטורפת לכיוון מנחמיה.
חזרנו מותשים אך מרוצים, מכווצי שרירים, אך 
ולמסע  פלמ"ח  למסע  ממתינים  ובעיקר  מחייכים 

בעקבות לוחמים.

ג'-ו'  בני עקיבא  מסע פסח 
ניקיון  ערכו  שהשבטים  בזמן  הפסח,  בחופשת 
יסודי לכבוד החג,  יצאו כ-16 חניכים מיע"פ למסע 

רגלי באזור ירושלים.
שהחני המאתגרים,  במסלולים  הצעידה  רלאחר 
כים עמדו בהם בכבוד רב, בישלנו בישולי שדה.

נטול  הלילה  של  המיוחדות  החוויות  לכל  פרט 
חניכים  עם  פגישה  המשותפות,  הארוחות  השינה, 
מכל רחבי הארץ, הליכה במסלולים והכרת הארץ, 

היה בטיול זה אירוע מיוחד:
עקיבא  בני  חניכי  כל  הגיעו  השני,  היום  בסיום 
בישראל לאמפיתיאטרון בלטרון וקיימו את פתיחת 

"הוועידה הארצית" של בני עקיבא. אירוע ענק זה 
כלל הופעות, מפגן אור-קולי, נאומים ועוד. 

החניכים חזרו עם חוויות לרוב ועם טעם של עוד. 

בני   - ד'-ו'  מחנה פסח- 
המושבים

המועד,  בחול  יצאנו  הכבד,  החום  עומס  אף  על 
כ- 450 חניכים וכ- 200 מדריכים ופעילים, למחנה 
פסח ד'-ו', שנערך ברוח 60 שנה למדינת ישראל. 
בורמה'  ב'דרך  מקסים  בטיול  התחלנו  המחנה  את 
ועברנו הדרכות ברוח 'מסע בזמן' אל עבר ראשית 
עלינו  הטיול,  לאחר  ישראל.  מדינת  של  הקמתה 
בתור  שם,  עזריקם,  ליער  והמשכנו  לאוטובוסים 
חלוצים, התחלנו ליישב ולבנות את מדינת ישראל. 

מתק חומות,  מגדלים,  מאהל:  לו  בנה  מושב  רכל 
לבנות  שסיימנו  לאחר  ועוד.  ומשונים  שונים  נים 
יישובים, עשינו א"ש לילה קצר, ברחנו מהבריטים 
הקמתה  על  רשמית  הכרזנו  בו  הטקס,  אל  והגענו 
של מדינת ישראל, וחגגנו זאת בטקס אש מרשים. 
וקינחנו  טבלאי  בספורט  התאמנו  המחרת,  ביום 
בטקס חלוקת תעודות למושבים השונים. החניכים 

חזרו הביתה עייפים אך מרוצים מאד.
חשוב לציין, כי אחד הדברים המדהימים שאפיינו 
בניהול  והוקם  נבנה  היה שהוא  את המחנה השנה 
של  המדהימה  )י"בניקים(  המש"צים  שכבת  של 
לב השרון. זה המקום להודות ולפרגן על העשייה 
ובראשונה  בראש   - והאחריות  ההשקעה  הרבה, 
לקבוצת המש"צים, וכמו כן, גם לעשרות הפעילים 
וצוותי ההדרכה שלקחו חלק במפעל הגדול הזה.    

יע"פ פורים  שוק 

ז'-ח' טיול  המדריכה את  מצא 

ד'-ו' פסח  מחנה  עקיבא בני  פסח  מסע 

ונוער תרבות 

אפרים בשער  פורים  בשוק  המועצה  ראש 
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אורנה הדס כתבה: 

נתפסים  בכפר  שחיים  הוא  הידועות  מן 
הצבעים,  השקט,   – במיוחד  כרומנטיים 

צפצוף הציפורים.
של  לקולן  בבוקר  להתעורר  כמו  אין 
העצים  על  המתקבצות  השיר,  ציפורי 
ומכניסות שמחה ושירה  ללבבות המקיצים 

משנתם.
אך מה קורה כשטווס ופנינייה, הידועים 
מבקשים  והצורמים,  הגבוהים  בקולותיהם 

אף הם להצטרף למקהלה?

שניים כאלה הסתובבו להם בחצרות אחד מיישובי 
לב השרון, זועקים לשמיים את אהבתם, בדרך כלל 

רבשעות הבוקר המוקדמות מאוד ובשעות בין הער
רביים הרומנטיות, מחרידים שלוותם של אנשים ות

רנגולות )האחרונות, כמובן, הלא זהו טבען, הצטרפו 
לחגיגת האוהבים בקרקורים מפוחדים(. 

הרומנטיקה  את  התושבים  אהבו  לא  מה,  משום 
לג דרכים  וחיפשו  הכנף  בעלי  שני  רהצרחנית של 

רשם מחצרותיהם.
מתנחלים  המושב,  חצרות  בין  השניים  נדדו  כך 

זה לזו  על גגות ועל עצים ומנעימים בזמירותיהם 
וזו לזה.

של  קיומה  על  מדווחים  דבר  יודעי  מקורות 
רבת-זוג חוקית לטווס, אך הוא העדיף לרעות בש

הדר,  ונטולת  אפורה  פנינייה  עם  ורצוי  זרים,  דות 
שיודעת להעריך את יופיו המלכותי.

שני  בעליהם של  את  לאתר  התושבים  ניסיונות 
גם מספר  כמו  בעלי הכנף המאוהבים עלו בתוהו, 
ביקיצות  שמאסה  שתושבת,  עד  לתפסם,  ניסיונות 
הפקאן  עץ  על  משכן  לו  קנה  )הטווס  המוקדמות 
למחלקת  פנתה  שלה(,  השינה  חדר  לחלון  הסמוך 

התברואה במועצה וזו שלחה אליה לוכד מיומן.
הלוכד, מצויד בניסיון רב-שנים, איתר את הטווס 
וזיהה אותו בתור אחד שאף חץ הרדמה לא יכול לו 

)והוא כבר שלח לעברו כמה  וכמה(.
רלאחר התייעצות עם דר' יונתן שני, וטרינר המו

עצה, הגיע הלוכד לעץ הפקאן )כאמור, משכנו של 
חיצי  כשבאמתחתו  מוקדמת,  ערב  בשעת  הטווס(, 
הרדמה חזקים יותר, ובעזרת אלומת אור מפנסו של 

בעל הבית, כיוון אל הטווס ואף פגע.
נכ לו,  בא  זה  מאיפה  הבין  ממש  שלא  רהטווס, 

כבוד  לאחר  ונלקח  דקות  כחמש  לאחר  לשינה  נע 
לפינת חי.

קרעה  המודאגת,  הפנינייה  נגמר.  לא  הרעש  אך 
השדוד,  אהובה  אחר  חיפוש  בקריאות  האוויר  את 
לזירת  נוספת  פעם  הלוכד  הגיע  למחרת,  וכך,  
לבחיר  העגונה  הכנף  בעלת  את  וצירף  האירוע 

לבה.

הכפר  תושבי  וגם  שלום  ולטווס  לפנינייה 
מאושרים.

בת-זוגו  היא  מהסיפור  מבסוטה  שלא  היחידה 
החוקית של הטווס, שכבר פנתה לעורך דין לענייני 

גירושין.

בלול התרנגולות והפנינייה  הטווס 
או אגדה  כפרית, שסופה כמעט טוב מאוד

שבברזיל  האמזונס  לאזור  הפעם  פנינו 
והמעניינים  המרהיבים  המקומות  אחד   -

בעולם.
באורכו  השני  לנהר  נחשב  האמזונס 
הנילוס,  רק  הוא  ממנו  שגדול  בעולם, 
ברזילאים,  מדענים  ק"מ.   6,695 שאורכו 
טוענים  האמזונס,  את  לאחרונה  שחקרו 
ולא  פרו,  של  בדרומה  הוא  הנהר  שמוצא 
ואורכו,  עכשיו,  עד  שחשבו  כפי  בצפונה, 
אותו  העושה  נתון  ק"מ,   6,800 לדבריהם, 

מבלי  תבל.  בנהרות  לארוך 
אין  זה,  לוויכוח  להיכנס 
הוא  האמזונס  שאגן  ספק 
אגן ההיקוות הגדול בעולם. 
מאות נהרות מארצות שונות, 
קולומביה,  פרו,  ביניהן 
ואחרות  ונצואלה  בוליביה, 
זה  לאגן  מימיהם  מנקזים 
עם  לנהר  אותו  ועושים 
הגדולה  המים  שפיעת 
נמצא  בו  ולמקום  בעולם 
היער הגדול בעולם ששטחו 
שטח  קמ"ר,  מיליון  כששה 
השווה לשני שליש משטחה 

של ארצות הברית.

הברזילאית  העיר  נמצאת  זה  אזור  של  בלבו 
מיובליו  - אחד  נגרו  הריו  לגדות  היושבת  מנאוס, 
מוצא  נקודת  משמשת  העיר  האמזונס.  נהר  של 

לטיולים מעניינים ומלאי חוויות באזור.
הת המאה  בסוף  פריחתה  בשיא  הייתה  רמנאוס 

שע עשרה, כשעצי הגומי שגדלו בסביבתה סיפקו 
זה.  חשוב  במוצר  העולמית  התצרוכת  מרבית  את 

רמאוחר יותר, התחילו לגדל עצי גומי בארצות אח

מגדולתה.  וירדה  איבדה  מחשיבותה  ומנאוס  רות 
בשנים האחרונות עושה הממשלה הברזילאית רבות 
לפיתוחה. המקום הוכרז כאזור סחר חופשי ונבנו בו 
הרבה מפעלים, במטרה לספק פרנסה למיליון ושש 

מאות אלף תושבי העיר.
בעיר יש כמה אתרים מעניינים  ויפים, המעידים 
על עברה המפואר: בית האופרה המרהיב, שלא היה 
שכמו  העירוני,  השוק  אירופאית;  עיר  אף  מבייש 

בית האופרה, נבנה בסוף המאה התשע עשרה.
רצי שבו  מנאוס,  של  בנמל  גם  לבקר  רכדאי 

להתגבר  כדי  שנבנו  צפים,  פים 
בגובה  הגדולים  ההפרשים  על 
השונות.  השנה  בעונות  הנהר  מי 
מוזיאון  מעניינים:  מוזיאונים  בעיר 
לשבטי  המוקדש  האינדיאנים, 
האזור ומוזיאון הטבע, שבו תצוגה 
וחרקי  האמזונס  דגי  של  מרהיבה 
הגדולים  בפרפריו  הידוע  האזור 
והצבעוניים. כדאי לבקר גם בשווקי 

הדגים והאוכל של העיר. 
"מפגש  לעבר  שטים  ממנאוס 

רהנהרות", המקום בו נפגש הריו נג
רו, שמימיו שחורים וכהים, עם נהר 
ה- SOLIMOES, שמימיו חומים 
קולה  קוקה  בין  המפגש  בהירים, 

רלקפה בחלב, כפי שמכנים זאת המ
קומיים. שם, לאורך כמה קילומטרים, זורמים המים 
טבע  תופעת   - מתערבבים  ואינם  אלה  ליד  אלה 
מדהימה וייחודית. בשייט זה משלבים  בדרך כלל 

הליכה בג'ונגל וביקור בבתים של ילידי המקום.
יותר  מעמיק  ביקור  הוא  באזור  הביקור  שיא 
בשייט  היא  להכירו  ביותר  הטובה  הדרך  בג'ונגל. 
לאחד הלודג'ים שבאזור, בו ניתן לשהות יום–יומיים 

וממנו לצאת לסיורים.

ביקרתי במנאוס לפני חודש ושטתי ללודג' גדול 
כמאתיים  במקום  "אריאו".  הנקרא  במינו,  ומיוחד 

הב מגדלים,  בכמה  המרוכזים  חדרים,  רוחמישים 
מערכת  הנהר.  במי  שתקועים  עץ  עמודי  על  נויים 

מרו מהם  שבאחד  המגדלים,  בין  מחברת  רגשרים 
כזים שטחי הציבור, חדרי האוכל, בריכת השחייה 

והחנויות. במקום גם אמפיתיאטרון ודיסקוטק.
לסיורים  ממונעות  קנו  בסירות  יצאנו  מ"אריאו" 

רמרתקים במעמקי הג'ונגל, בקרנו בכפר קטן של אינ
חייהם,  אורח  על  ולמדנו  באזור  דיאנים שהתיישבו 
החי  את  והכרנו  הג'ונגל  בשבילי  רגלי  טיול  ערכנו 
והצומח המאפיינים אותו, התארחנו בבית של ילידי 
האזור ושמענו כיצד הם מוצאים פרנסתם מדגי הנהר, 

מעצי הגונגל, מגן הירק הקטן שליד ביתם.
התכבדנו בלחם ובמשקה מעשה ידיהם  ותרמנו 

לפרנסתם, כשקנינו מזכרות מקומיות.
רסירת הקנו הביאה אותנו למקום בו נמצאת מוש

בת דולפינים ורודים, ששמחו מאוד לאכול מהדגים 
בלילה  סירתנו.  ממשייטי  אחד  להם  הגיש   אותם 

ריצאנו בסירות מצוידות בפרוז'קטורים, בעזרתם צפי
נו בתנינים השוכנים במימי  הנהר ואחד ממדריכינו 
זינק למים וחזר עם חיוך ניצחון גדול על פניו ותנין 

קטן, כחמישים סנטימטר אורכו, בידיו.
בשעות המעטות בהן שהינו בלודג',  ראינו את 
ומחכים  הגשרים  על  המהלכים  הקופים  עשרות 
שמישהו יאכילם, נסענו ברכב חשמלי קטן לאורך 

רמערכת הגשרים המקיפה את הלודג'  ושטנו בק
חוף,  מסיבת  נערכה  שם  החולי,  הרחצה  לחוף  נו 
אנשי  של  פולקלור  ומופע  ערב  ארוחת  שכללה 

האזור.
רלמרות ריחוקה של מנאוס מיעדי התיירות הידו

האוקיינוס  לחופי  נמצאים  שרובם  ברזיל,  של  עים 
האטלנטי,  כדאי ומומלץ ביותר לבקר בה במסגרת 

טיול למדינה נפלאה זו.

נהר האמזונס

טיול בחו"ל
ארנון סלע טל' 7965621

ברזיל

טוב בראש 
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ברוחומתמגנ

געאצסבנהות

דנחיינושחנ

יבגקמלאמהו

ניצימריחקי

וזנממתיפתח

חעטשידאחלב

שמגגנדיואב

בסליטנינרפ

וימיתשובהע

נוויכיוניש

והזלילה  היהודי  החג 
הגדולה

רק נגמר חג הפסח         בקושי ולאות
ומייד אחריו מופיע        חג העצמאות
 באחד הפכנו לעם          

בשני שילמנו בדם 
והכל כדי לשבת כאן      בחופש ורעות.

וברגעים כאלה -      מכוננים בחיי עמנו
אנו עוצרים לרגע      וזוכרים את עברנו  

שואלים פה ושם שאלה
אולי מתקנים גם  עוולה

והנה כי כן עוברות          השנים עלינו.

אך אני רציתי          תמיד כאן לשאול
כיצד חגיגותינו מלוות תמיד    ב-לזלול 

כמו שאמר מישהו חידודי:
"איך מגדירים    חג יהודי?

ניסו להרגנו, נכשלו, יאללה בואו לאכול".

וכך בכל שנה,      אנו זוכרים את העבר
עם התנפלות בולמוסית   על סיר הבשר

למרות שאותו עזבנו
וממנו           ברחנו,

הנה אליו אנו חוזרים  בעקשנות של פר.

  ואם בקר הזכרנו, למה כבשינו ופרותינו 
  צריכים לשלם        את מחיר מסורתנו 

לתרום           אגב-כך
להשמנת העם המדוכדך 

ולהרוס את הדיאטה     לנו ולנשותינו?  

הסיבה היא כנראה פשוטה    עד למאד
המין האנושי יודע         שכדי לשרוד

צריך סבלנות וגם אוכל
להדוף    את    האופל

וכך יהפכו רע לטוב      ושחור לוורוד.   

לפני הפסח הוצתה הוועדה לתכנון ובניה   
זה נראה כמו אסון - אך בסוף, מה נהייה -  

עתה. בזכות המצית הסורר
יש בוועדה  סדר פסח כשר

ואם בסוף גם נאכל – הכל יחזור כשהיה...

הגיגים
עין-שריד בר-מעוז,  אורי 

מאוזן
1. שם נוסף למלחמת השחרור

7. פרי חמוץ
8. ישן בבית של מישהו אחר או בבית מלון

9. לא כבד
10. ארגון מחתרת לפני הקמת המדינה

12. מקום של מים רבים
13. ארגון מחתרת לפני הקמת המדינה

15. יבשה מוקפת מים
16. בגלל ש... מפני ש...

17. סוג מקלע במלחמת השחרור
18. זכוכית שבה יכול אדם לראות את עצמו

מאונך
1. ההיפך מברכה

2. ידיד אנגלי של ההגנה. על שמו מכללה למורים 
לספורט ע"י שפיים

3. אות ב-א'-ב' העברי
4. מדריך תלמידים

5. כסף יפני
6. חסר טעם
9. צמח דוקר

11. ישן
13. החודש בו הוקמה מדינת ישראל

14. ארגון מחתרת לפני הקמת המדינה
15. קלף חזק
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שמותיהם  מסתתרים  זה   בריבוע 
צה"ל. ממבצעי   17 של 
אותם? למצוא  התוכלו 

לילדים תשבץ חג 

חומוס
החומרים הדרושים:

הלילה  למשך  שהושרו  חומוס,  פולי  כוסות   2.5
)אפשר גם יותר(

1 כוס טחינה גולמית
3 שיני שום כתושות

2-3 כפיות מלח, פלפל שחור
2-3 כפות מיץ לימון

אופן ההכנה:
עד  כשעה  המושרים  החומוס  פולי  את  מבשלים 

שהם נעשים רכים מאוד.
חלק מהפולים שמים בצד.

מכניסים את שאר הפולים לתוך מעבד מזון ואת 
הנוזלים שומרים בצד. 

מהנוזלים  וחצי  וכוס  הטחינה  את  למעבד  מוסיפים 
ששמרנו בצד, 2 כפיות מלח, שום, פלפל שחור ולימון.

אחידה.  עיסה  לקבלת  עד  הטוחן  את  מפעילים 
טועמים, מוסיפים מלח ומים במידת הצורך.

מגישים עם הפולים השלמים שהשארנו בצד ועם 
קצת שמן זית.

אפשר להגיש חם וגם קר.

פלאפל כדורי 
החומרים הדרושים:

הלילה  למשך  שהושרו  חומוס,  גרגרי  גרם   200
)אפשר גם יותר(

200 גרם גרגרי פול
3 שיני שום כתושות

4 בצלים ירוקים קצוצים דק
 1 נענע,  כף   1 כוסברה,  כף   1 פטרוזיליה,  כף   1
ירק  על  לוותר  )אפשר  דק  קצוצים  כולם  שמיר,  כף 

שלא אוהבים(
3 כפיות כמון טחון
3-4 כפות שמן זית

1 כף מיץ לימון 
1 כף אבקת אפייה מעורבת ב-2 כפות מים פושרים

מלח, פלפל

אופן ההכנה:
שמים במעבד מזון את הפול, החומוס, השום, הבצל, 

כל הירק הקצוץ, הכמון, שמן הזית ואבקת האפייה
וטוחנים עד לקבלת עיסה גסה. טועמים ומוסיפים 

תבלינים לפי הטעם והצורך.
ומט ידיים רטובות(  )עם  עיגולים קטנים  ריוצרים 

גנים בשמן עמוק.

תפוחי אדמה אפויים - קל, פשוט וטעים
החומרים הדרושים:

5 תפוחי אדמה עם הקליפה, שטופים ויבשים.
אבקת מרק בצל, שמן זית.

אופן ההכנה:
חוצים את תפוחי האדמה

טובלים כל חלק בתוך אבקת מרק בצל.
מכניסים לתבנית מרוחה בשמן זית ואופים במשך 

40 דקות.
חג עצמאות שמח לכולם.              
צילה הדס.

והפעם, לכבוד שנת השישים למדינה,
ישראלי אופייני אוכל 

60 שעשועוני 

ממטבחה של 
צילה הדס

WWW.LEV-HASHARON.COM
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 הגעת לגיל שמוכרחים להתחיל...
עמותת דורות פתחה חדר כושר לאוכלוסייה הבוגרת

במושב חירות
• תוכנית אימונים בהתאמה אישית לכל מתאמן, באוריינטציה בריאותית 

• צוות מדריכים מקצועי, בעל תודעת שירות גבוהה.
• ציוד מקצועי וחדיש, מותאם לגיל המבוגר.

• אווירה חמה ותומכת.

 הפעילות מומלצת לכל אחד ומותאמת במיוחד לסובלים ממחלות לב וכלי דם, 
סוכרת, אוסטיאופורוזיס, בעיות אורתופדיות וכאבי גב.

 לפרטים נוספים: משרדי עמותת דורות, מרכז יום, מושב חרות לב השרון 
טל. 09-7967425 פקס: 09-7963984 

מועצה אזורית לב השרון המחלקה לשירותי רווחה וקהילה
אפרים בשער  בינוב,  ביעבץ,  אזוריים  יום  למעונות  הרשמה 
 אנו מודיעים בזאת על פתיחת ההרשמה לקבלת ילדים למעונות היום האזוריים במושבים ינוב, 

יעבץ ושער אפרים, לשנת תשס"ט )ספטמבר 2008 - אוגוסט 2009(

המעון יפעל משעה 07:00 בבוקר עד שעה 16:00. יתקבלו ילדים מגיל חצי שנה עד שלוש שנים,
תושבי המועצה בלבד, לפי הרישום בתעודת הזהות.

גם ילדים הנמצאים השנה במעון היום חייבים בהרשמה.
הרשמה למעונות במשרדי מנהלות המעונות

בימים א'-ה' משעה 08:00 עד 02:00 בצהרים.
דמי הרשמה וביטוח: 280 ₪ )שיוחזרו במידה והילד לא יתקבל למעון(.

 התשלום החודשי ייקבע באופן אינדיווידואלי לכל ילד, לפי קריטריונים ומדיניות של 
משרד התמ"ת ויהיה מבוסס על הכנסות המשפחה ושעות משרת העבודה של האם.

 נא לבוא עם תעודת זהות וצילום תעודת זהות + הספח של אחד ההורים וכן שני תלושי שכר 
חתומים ע"י המעסיק, או שומה ממס הכנסה, הוראות קבע או כרטיס אשראי לתשלום.

ההרשמה תסתיים בתאריך 30.5.08

                                               בברכה,
ניתן לבקר במעונות מדי יום                                             משה שמואלי

בין השעות 09:00-10:00                                               מנהל המחלקה

דורות עמותת 

הרישום לחדר הכושר מותנה בהצגת אישור רפואי תקף, המעיד על 
כשירות לאימון בחדר הכושר.

במהלך חודש מאי יתקיימו במקום  בדיקות רפואיות לצורך מתן 
אישורי כשירות. 

עלות בדיקה 100 ₪ )50 ₪ לבעלי כללית מושלם( 
עריכת הבדיקות מותנית ברישום מוקדם של 15 נבדקים. 

לפרטים ולרישום לבדיקות ניתן לפנות ל- 
יפית זיו כהן בטל. 050-2722512

אריק זילברמן בטל.  050-7620004
רחביה בן ציוני בטל. 050-7549903


