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התפתחות 
הישובים 

על פני השנים
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מסכמים שנה 1989

פרס ניהול כספי תקין
בפרס  שנה  אחרי  שנה  המועצה  זוכה  האחרונות,  בשנים 
1989 התמודדה  הניהול הכספי התקין. לעומת זאת, בשנת 
לפתור  כדי  למדי.  בעייתי  גרעון  עם  השרון  דרום  מועצת 
על התושבים,  הנטל המוטל  להגדיל את  את הבעיה מבלי 
הוחלט להעביר שירותים שמומנו על ידי התושבים לתקציב 

המועצה. 

אמץ חייל בודד
"המדור  רבים מאז הקימה המועצה את  לא עברו חודשים 
לחייל", ועיתון המועצה דיווח בשמחה על משפחות רבות 
המאמצות חיילים בודדים מכל הארץ. "המשפחות עושות 
זאת בהתנדבות, והן בקשר ישיר עם המדור לאימוץ בצה"ל". 
תושבים נוספים נקראו להצטרף לתכנית ולאמץ חייל בודד.

תקציב 'רגיל'
מעניין להסתכל על חלוקת התקציב של מועצת דרום השרון 
בשנותיה הראשונות. עם קבלת התקציב לשנת 89', צוין כי 
מדובר על תקציב "רגיל", אך נכתב גם כי לא פחות מ-50% 
)מתוך 18,3140,000 שקלים( יועד לתחום החינוך )שכולל גם 

את התרבות, הנוער והספורט(. 

סיור אנשי מג"ב בשטח המועצה אנדרטת זיכרון
נחנכה אנדרטת הזכרון למפעל "מכון דוד" לייצור תחמושת 
במושב גן חיים. המפעל הוקם בשנת 44', ובמשך שלוש שנים 
פעל באופן מחתרתי מתוך בית האריזה שבפרדס גן חיים. 
לחניכת האנדרטה הגיע ראש המועצה דאז, מר אברהם לזר. 

ישוב חדש נוסף
 ,12.9.89 ביום  שהתקיימה  המועצה  מליאת  "בישיבת 
נירית  הישוב  את  לצרף  רבה  בשמחה  המליאה  החליטה 
ניתנו  לתושבים  המליאה.  בדו"ח  נכתב  המועצה",  לישובי 
שבעה ימים לערער על ההחלטה, אבל כפי שאנחנו יודעים 
שם  השרון,  דרום  למשפחת  להצטרף  שמחה  נירית  היום, 

היא נמצאת עד היום. 

שינויים מעניינים בחוק
ומעלה   18 מגיל  תושבים  רק  קודמות,  משנים  בשונה 
יאוחר  לא  שנולד  מי  כל  דיוק,  "ליתר  בחירה,  לזכות  יזכו 
בנפרד  ישוב  כל  זכאי  היה  שנה  מאותה  בנוסף,  מ-6.8.71". 
כפי  הועד,  חברי  רק  ולא  למועצה,  שלו  נציגיו  את  לבחור 

שהיה נהוג עד אז.

שומרים על הסביבה
רק  התעוררה  לא  הסביבה  על  השמירה  חשיבות  הבנת 
בשנים האחרונות. כבר בשנת 89', הציבה המועצה לראשונה 
קרטונים  למחזר  במטרה  ישוביה,  בכל  גדולים  מיכלים 
המועצה  תכננה  הסביבה,  על  השמירה  מלבד  ואריזות. 
התושבים  מכם  "נבקש  לצה"ל.  המחזור  רווחי  את  לתרום 
ניירות  ורק  אך  אלה  למיכלים  ולהכניס  עזרה  להושיט 
המועצה  עלון  את  "גם  המועצה  בעלון  נכתב  ועיתונים", 

אפשר להכניס פנימה לאחר קריאתו". 

חדר כושר חדש
מהפכת  את  הוביל  ברל  שבבית  אסף"  "עמי  הספר  בית 
הבריאות בבתי הספר, כאשר הכניס חדר כושר מאובזר אל 
נרכשו  השונים  והאביזרים  המכשירים  הספורט.  אולם  תוך 
במימון משותף של ההורים והמועצה. "רון הראל, יו"ר ועד 
ההורים, מברך ומודה למועצה, ומביע בקול רם חלום נוסף 

– מגרש ספורט בשטח בית הספר", נכתב בידיעה.

גבעת חן - היתרי בנייה
אחרי לא פחות מ- 10 שנות עבודה, בחודש אוקטובר 1989 
סיום  חן. אחרי  גבעת  לישוב  הושלמה התוכנית המפורטת 

הכנת התכנית, היה ניתן לקבל היתרי בנייה לישוב.

גם  בגזרתנו.  במיוחד  שקט  היה  לא  שמעולם  נדמה 
עניין  היו  צה"ליים  קודקודים  עם  פגישות  ב-1989, 
באירוע  המועצה  ארחה  אוקטובר,  בחודש  שבשגרה. 
מג"ב  מפקד  עם  יחד  מג"ב.  מטה  אנשי  את  חגיגי 
דאז, עמית משולם, ערכו חברי המועצה ואנשי מג"ב 
ה"פריצות  תופעת  את  וחקרו  המועצה,  בשטח  סיור 
עליה  נתן(,  )צור  הישוב  את  שפוקדת  והגניבות 

מתאוננים תושבים רבים".



45

1990מסכמים שנה

מתגברים את הבטחון
לשטחי  ומאיימת  חדשה  תופעה  איתה  הביאה   1990 שנת 
המושבים  לתחומי  נכנסות  ערבים  של  "עגלות  המועצה: 
בכל שעות היום באין מפריע, לוקחים מכל הבא ליד. פעם 
זה אופניים, פעם זה מכשירים ביתיים ופעם זה פרי שנקטף 
המטרידה,  לתופעה  המודעות  עלתה  מאז  מהעצים". 

והביטחון ביישובים תוגבר.

בייסבול בצופית
עם בוא הקיץ והיציאה לחופש הגדול, החליטו בצופית 
לנסות ולהשריש ענף ספורט חדש בישוב. "טובה וסמי 
פלטר, המשוגעים לדבר, החליטו להקים קבוצת בייסבול 
הורכבה  המקומית  הבייסבול  נבחרת  בישובם".  לילדים 
מבני צופית, בית ברל, כפר סבא וגן חיים, ונפגשה אחת 

לשבוע לאימון.

לקדנציה  לזר  אברהם  מר  נבחר  ביותר,  צמודות  בחירות  אחרי 
נוספת בתור ראש מועצת דרום השרון. "נבחרתי לקדנציה נוספת 
בישובים  התושבים  כל  את  נאמנה  לשרת  להמשיך  מבטיח  ואני 
"אני  לכבודו.  שנערך  החגיגי  בטקס  לזר  אמר  בחסד",  ולא  בזכות 
יום בפני הבוחרים, לפעול בהבנה, בשיקול דעת  יום  חייב לעמוד 

ובסבלנו כלפי כולם".

נאבקים בחוק הגליל
רבים  חקלאים  חששו  בכנסת,  הגליל"  "חוק  שעבר  לאחר 
פורסמו  כך,  משום  מיישומו.  שייפגעו  המועצה  בתחומי 
בעיתון המועצה כמה הנחיות בנוגע להתנהלות החקלאים: 
אקטיבי  באופן  להצטרף  החקלאיים  הישובים  כל  "על 
למאבק בחוק זה", נכתב בידיעה, "המועצה האזורית תתרום 

את מלוא העזרה לניהול המאבק".

מאמצים עולים
ותושביו  חשובה,  יוזמה  לקחת  החליט  מגשימים  מושב 
טרחו  "המארחים  ברמלה.  הקליטה  ממרכז  עולים  אימצו 
אפו  הישוב,  ילדי  בעזרת  הופכות  הכינו  הביקור,  לקראת 
ונעימה".  עוגות ומטעמים כדי לתת לעולים הרגשה טובה 
בין העולים, נמצאו גם משפחות מרוסיה ומאתיופיה ששהו 

בישראל במשך פחות משבוע.

קדנציה נוספת ללזר

מגדילים מעט את הנטל
על  הנטל  הגדלת  למנוע  היצירתיים  הנסיונות  אף  על 
התושבים, בעקבות גרעון המועצה, בתחילת העשור החדש 
 1990 לשנת  המיסים  היטל  "גובה  ברירה.  עוד  הייתה  לא 
נקבע על פי שנה קודמת, ובתוספת 20.7% בהנחיית משרד 
כוסה,  הגרעון  שנים  מספר  בתוך  המזל,  למרבה  הפנים". 

ותקציב המועצה נותר יציב מאז ועד היום.

מגדילים את נירית
תנופת בניה גדולה נרשמה בתחילת שנות התשעים, ואחד 
הישוב  היה  המהירה  ההתפתחות  את  שהוביל  הישובים 
הקהילתי נירית "מועצה אזורית דרום השרון עומדת להקים 
נכתב  ציבור",  מבני  מספר  נירית  החדש  הקהילתי  בישוב 
בעיתון המועצה. "גן ילדים ומרפאה יוקמו במימון המוסדות 

היהודיים".
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1990מסכמים שנה

משלטים את הישובים
תושבי המועצה מכירים היטב את שלטי העץ החומים 
שמוצבים בכניסה ליישובים השונים, אלו כבר נעשו 
מתי  עצמכם  את  שאלתם  פעם  אי  אם  מהנוף.  חלק 
יוני  הוצבו השלטים הותיקים, התשובה היא בחודש 

.1990

מעצר מקומי
הביטחון,  בבעיות  מג"ב  של  מהטיפול  שהתאכזבו  אחרי 
התארגנו ארבעה חברי קיבוץ אייל לעצור חמישה חשודים 
הנערים  חמשת  את  לכדו  הארבעה  בקיבוץ.  בהצתות 
החמישה  כי  התגלה  שם  לחקירה,  אותם  והביאו  החשודים 
רצח  לבצע  שיצאה  מאולתרת,  טרור  חוליית  למעשה  הם 

בקיבוץ.

מסכות לכל התושבים
חודש ספטמבר הביא את המל"ח )משק לשעת חירום( לכנס 
הבטיח  בישיבה  העיראקי.  באיום  לדון  כדי  חירום,  ישיבת 
במחסני  כי  שושן,  מיכה  במועצה,  הביטחון  על  האחראי 
החירום יש מספיק מסכות לכל תושבי המועצה וסיפר כי כל 
ישוב במועצה יודע מהיכן לקבל ציוד בתוך זמן קצר במידת 

הצורך.

האינתיפאדה מתחילה
לא  )ולצערנו,  לראשונה  הופיעה   ,1990 אוקטובר  בחודש 
המועצה.  בעיתון  "אינתיפאדה"  המילה  האחרונה(  בפעם 
של  הכותנה  בשדות  והפעם  בישובינו,  לפגוע  נוסף  "ניסיון 
קיבוץ גבעת השלושה ושל צור נתן". אלמונים ניסו להצית 
את שדות הכותנה, וסמוך למקום התגלו גם אמגזיות שהיו 
ניטרל את המטענים בלי  צריכות להתלקח. חבלן משטרה 

שיגרם נזק".

ועדת גבולות
נראה שעניין הגבולות בין המועצה לערים שכנות תמיד היה 
שיחת היום. גם בשנת 1990 דרשה עיריית הוד השרון למנות 
המועצה  של  לזו  שלה  הרשות  בין  גבולות  לבדיקת  ועדה 
האזורית. בפגישה מאוחרת יותר, "הוצגה דרישת הוד השרון 
לקבל שטחים מהמועצה". בועדה גם עלתה בקשת הישוב 

רמת הדר להצטרף אל המועצה.

מתכוננים למלחמה
בסוף שנת 90', התגברו האיומים מצד עיראק וראש המועצה 
אברהם לזר שלח  פניה לכל תושבי המועצה: "אני קורא לכל 
התושבים לקיים את ההנחיות של המפקדת הג"א, תוך שימת 
דגש מיוחד להכנת הבית למקרה התקפה כימית". התושבים 
10 ליטרים, לארוז מלאי מזון  נדרשו להכין מיכלי מים של 
באריזות פח או זכוכית, לאטום חדר מוגן אחד ולצייד אותו 
עבור  וגפרורים  נרות  כיס,  פנס  סוללות,  עם  בטרנזיסטור 

שבוע עד שבועיים.
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1991מסכמים שנה
מעבים את הקו הירוק

האוכלוסיה  לעיבוי  הממשלה  למדיניות  להתאים  כדי 
היהודית לאורך הקו הירוק, נערכה המועצה לשינויים רבים. 
ראשית, "הקמת ישוב כפרי חדש מערבית לצור נתן". שנית, 
"הקמת שכונה דרומית מזרחית לכוכב יאיר, שמטעי קבוץ 
אייל יהוו את החיץ ביניהם". הוחלט גם על הרחבת הישוב 

נירית והקמת ישוב חדש צפון-מזרחית למושב ירחיב.

משתתפים באיום
מלחמת המפרץ נפתחה, והמועצה התמלאה בדיווחים לגבי 
כל  בין  אחרות.  ממשלתיות  והוראות  חירום  שעת  הנחיות 
האזהרות המאיימות, ניתן היה למצוא גם הודעה מעודדת 
מהעיר התאומה של המועצה האזורית, נויוויד שבגרמניה: 
"אני מרגיש צורך בתוקף תפקידי כראש עיר תאומה שלכם 
מצוקה  איום,  בשעת  הכנה  השתתפותי  את  אישית  להביע 
שולח  "אני  שרר,  מנפרד  דאז,  העיר  ראש  כתב  זו",  וחרדה 
משאלה  עם  השרון,  דרום  שלנו  התאומה  לעיר  ברכות 

עמוקה לשלום קרוב ותמידי".

מערכת טיהור שפכין
לקחת  במועצה  החליטו  גשם,  בלי  ארוכים  חודשים  אחרי 
שופכין.  מי  טיהור  מערכת  ולהקים  לידיים,  העניינים  את 
קולחין  מי  ושימוש  לקליטת  מערכת  פותחה  "במועצה 
באותם ישובים אשר שיתפו פעולה, והם הנהנים בימים אלה 

מאפשרויות רחבות יותר להשקייה", נכתב בידיעה. 

קוטפים הדרים
כך  כל  יצירתיות  הנחיות  נראה  לא  שהיום  להניח  סביר 
91', נדרשו כל תלמידי כיתות  ממשרד החינוך, אבל בשנת 
י' ו-יא' של בית הספר עמי אסף להירתם לעבודת השירות 
"התלמידים  הדר.  פירות  קטיף  העבודה?  ומה  הלאומי. 
ויוצאים מדי בוקר לקטיף הפרי במושבי  מלווים במד"ניות 

אזורנו". 

מערכת ניקוז חדשנית
תשתיות,  מבחינת  המודרני"  ל"עידן  מהתקדמות  כחלק 
יישובי  חיבור  על  לתושבים  לבשר  המועצה  התגאתה 
אייל,  אליהו,  ניר  באזור  חדשנים  ניקוז  למערכת  המועצה 

גבעת השלושה ובנחלים באזור.

לא מעלים את גובה המיסים
בעקבות השנה הקשה שעברה המועצה האזורית )והמדינה 
כולה(, עם סיום שנת 91', החליטה המועצה שלא להעלות 

את גובה המס, ולא לשנות את גובה הארנונה.

תשתיות מתקדמות
של  חדש  לעידן   '92 בתחילת  התקדמה  שהמועצה  רק  לא 
תשתיות מתקדמות, אלא שההתקדמות גם סייעה לחקלאי 
חדשה  מערכת  הוקמה  במועצה  שונים  ביישובים  המועצה 
חדשניות  למערכות  שהתחברה  הביוב,  וסילוק  לאיסוף 

לניצול חוזר של מי קולחין לשימוש בחקלאות.

אין נפט בגן חיים
חדשות מרגשות נרשמו במושב גן חיים, אחרי שהתושבים 
התלוננו על ריח של נפט באוויר, וטעם מוזר במים. המועצה 
הציבה במושב מיכלי מי שתיה, בזמן שהעניין נבדק לעומק 

בתקווה שיימצא נפט באדמת המושב.

1992
סופרים תושבים

בתחילת שנת 92', ערכה המועצה סיכום של מניין התושבים 
ביישובים שתחת שליטתה. היישוב הגדול ביותר נכון לאותה 
שנה היה גני יהודה, עם 810 תושבים. הקטן ביותר היה בית 
ברל, עם 40 תושבים בלבד. בסך הכל, מנתה המועצה 11,633 

תושבים.

חוגגים 40 לגני יהודה
היישוב.  להקמת  שנים   40 החודש  חגגו  יהודה  גני  ביישוב 
ומגוונת  מרהיבה  בתערוכה  התושבים  ציינו  האירוע  "את 
שנערכה בשבת גשומה וסוערת, בה הוצגו צילומים דהויים 
גילו  התושבים  הקיבוץ.  ראשית  מימי  צהבהב  בשחור-לבן 

את עצמם בתמונות ובהתרגשות הראו לילדיהם"

מתפללים לגשם
על  איים  הביטחוני  המצב  רק  לא   ,'91 שנת  בתחילת 
המצב  החמורה.  הבצורת  גם  אלא  המועצה,  תושבי 
היה קשה כל כך, שתושבי מושב ירחיב התכנסו בבית 
תהילים,  פרקי  וקריאת  תענית  לתפילות  הכנסת 
השם,  בעזרת  תקווה  "אנו  הגשם.  את  להביא  בתקווה 
שיתקבלו תפילותינו במרומים", צוטט הרב יוסף חלא.
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בנובמבר 93' הופיעה בעיתון המועצה ידיעה משמחת לגבי 
"7 הכוכבים". "הוצע  התרחבות המועצה במסגרת פרויקט 
לנו כמועצה אזורית דרום השרון להקים את הישובים 'צור 

כוכב  על-יד  יגאל' 
על-יד  'מתן'  יאיר, 
ב'  נתן  ו'צור  ירחיב 
צור  על-יד  זמני(  )שם 
ישובים  שלושה  נתן, 
אופי  בעלי  קהילתיים 
נירית  כדוגמת  כפרי 

וכוכב יאיר".

1993
60 לירקונה

בתחילת שנת 93' חגג מושב ירקונה גיל מכובד בהחלט – 60 
שנים להקמת המושב צוינו באירוע חגיגי אליו הוזמנו והגיעו 
לתת  כדי  הוקם  המושב  לדורותיו.  הישוב  מתושבי  רבים 
לפועלים החקלאים מושב קבע בסמוך לעבודה החקלאית. 

מאז גדל היישוב והפך לגדול בהרבה מהתכנון המקורי.

גן ראשון בחגור
במושב חגור הושלמה בניית גן הילדים הראשון. לצד סיום 
הראשון  הילדים  גן  על  העבודות  החלו  בחגור,  העבודות 
באותו  היה  מע"ש  בכפר  הילדים  גן  יהודה.  גני  במושב 
יישובי  כל  במקביל  להתפתח  החלו  כך  תכנון.  בשלבי  זמן 

המועצה. 

ביקור גומלין
רק חודש  נציגי המועצה בדאלית אל כרמל  אחרי שביקרו 
והגיעה  גומלין,  ביקור  דאלית  מועדת  החזירה  כן,  לפני 
השרון.  דרום  האזורית  המועצה  של  הכבוד  אורחת  להיות 
צועדים  שאנחנו  הרגשה  לי  יש  שהכרנו,  מאז  שנה  "חלפה 
ואמיתיים", אמר ראש  הנכון להשגת קשרים טובים  בכיוון 

המועצה דאז, אברהם לזר.

מתקני שעשועים ראשונים
בנובמבר של שנת 93', הוצבו מתקני השעשועים הראשונים 
קיבל את האישורים  ותיק  ביישובי המועצה, אחרי שמכרז 

המתאימים.

תרגול במוכנות
מרכז ההפעלה החדש שנבנה כמה חודשים קודם לכן, נחנך 
על  אב"כ  איום  דימה  התרגיל  מועצתי.  כלל  מל"ח  בתרגיל 
נווה  אייל,  מהישובים  נציגים  בו  והופעלו  המועצה,  ישובי 
ירק, ניר אליהו ונחשונים. "מטרת התרגיל הושגה", התגאה 
את  להעמיק  כדי  ולתרגל  לחזור  יש  "אך  המועצה,  רמ"ט 

הידע והמוכנות".

מקימים ישובים חדשים 

התרגשות גדולה נרשמה במשרדי המועצה האזורית, 
עם מחשוב המשרדים. "המשרד הממוחשב מקיף את 
משרד  ועזרי  פגישות  יומני  תוכנות,  עיבוד  נושא  כל 
לכל  השתלמות  נערכה  כך  לצורך  נוספים.  חשובים 

העובדים במערכת".

מיחשוב המועצה

עיר תאומה בגליל

עיר  השרון  דרום  האזורית  למועצה  יש  בגרמניה  רק  לא 
אזורית  רשות  למועצה  נמצאה  ישראל,  בתוך  גם  תאומה. 
ראש  יצא   '93 בתחילת  כרמל.  אל  דאליית  והיא  תאומה, 
ברשות  מקבילו  את  לבקר  לזר,  אברהם  דאז,  המועצה 
הדרוזית, פהמי חלבי. השניים תכננו להעמיק את הקשרים 

בין המועצות וליצור שיתופי פעולה עתידיים.
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תאומות מקומיות

על שער גיליון פברואר של שנת 94', הופיעה ברכה גדולה 
נוספת  לקדנציה  היבחרו  "לרגל  חלבי,  פהמי  למר  וחגיגית 
זה היה צעד  כראש המועצה המקומית דאלית אל כרמל". 

נוסף לחבר בין שתי המועצות ה"תאומות".
מי מתושבי המועצה שרצה לפגוש תושבים מהעיר התאומה 
רק  צריך  היה  שבגרמניה,  "נויוויד"  המועצה,  של  השניה 
משלחת  תגיע  יולי  "בתחילת  שפורסמה:  למודעה  לענות 
היתרון:  וצוין  נכתב  במועצתנו",  לביקור  מנויוויד  נוער 
להם  תינתן  אורחינו,  את  בביתם  יארחו  אשר  "תושבים 

עדיפות בביקור גומלין בנויוויד".

בגיליון נכלל גם עדכון קצר לגבי הנעשה ביישובי המועצה 
החדשים ביותר – צור יגאל ומתן. "בצור יגאל נמצאים בתים 
החלה  בונה'  'סולל  וחברת  סופיים,  בנייה  בתהליכי  רבים 
בתי  בניית  בקרוב  תחל  במתן  המקומי.  ביה"ס  בהקמת 

המגורים".

מגרש כדורגל באלישמע

המועצה  ראש  במעמד 
נחנך  לזר,  אברהם  דאז, 
מגרש  אלישמע  במושב 
ומגודר.  משופץ  כדורגל 
באלישמע  הועד  יו"ר 
"עזרתו  על  ללזר  הודה 
לקידום הספורט בישוב", 
והעניק לו מגן של הוקרה. 

גדלו ההכנסות ממיסים
עם התווספות הישובים החדשים והצעירים למועצה, גדולו 
זו אולי  ההכנסות ממיסים, ומשום כך גם גדלו התקציבים. 
הסיבה שהצליחו במועצה להתפנות ולהוציא יותר ממיליון 
וחצי שקלים על תכנית אב לסילוק פסולת מהישובים, ועוד 

כיסוי גרעונות לשנתיים הקודמות בגובה 450 אלף שקלים.
משבר  עם  לאזור  היה  שאמור  מים,  לאספקת  העזר  חוק 
סופית, לאחר שאושר חמש  אושר  בישובי המועצה,  המים 
טעות  בגלל  הפנים  במשרד  אושר  לא  אך  כן,  לפני  שנים 

ביורוקרטית. 

ישובים חדשים-בעיות ישנות
צור יגאל רק נבנתה, וכבר החלו בעיות בישוב החדש: "קצב 
עומד  אינו  בישוב  הציבור  ומוסדות  החינוך  מוסדות  בניית 

בלוח הזמנים שהובטח, הדבר גורם להתמרמרות רבה. 
כלקח  זמן.  באותו  להיבנות  החלה  רק  זאת,  לעומת  מתן, 
הקדמת  על  הוחלט  יגאל,  צור  של  האיטית  מההקמה 
הבניה, בעיקר מכיוון שהוטל סגר זמני על העסקת פועלים 
הבניה  שנושא  גופים  שאותם  מקווים  "אנחנו  מהשטחים. 
מרכיבי  בבניית  להתחיל  ישכילו  באחריותם,  הציבורית 

הביטחון וכל המכלול הציבורי".

בייסבול בינלאומי
רבין  יצחק  בין  בוושינגטון  ההסטורי  המפגש  לפני  "יומיים 
נכתב  הספורטיבי",  בתחום  גם  הקרח  נשבר  חוסיין,  למלך 
והמזה"ת  אירופה  אליפות  "במסגרת  המועצה.  בעיתון 
מירדן,  קבוצות  וביניהן  נוער  קבוצות  התחרו  בבייסבול, 

סעודיה ומישראל קבוצה מצופית!".

המשלחת מהעיר התאומה השניה של המועצה, "נויוויד" שבגרמניה
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0 נפתח בית הספר היסודי בצור יגאל .  ילדי היישוב 
נתן החלו לפקוד אותו מיד בתום  ובצור  הלומדים בצופית 

חופשת הפסח.
0 פרויקט חיזוק רשת החשמל בבי"ס עמי אסף 

הסתיים ואיפשר את הפעלת מערכת המיזוג.
נשדד .  שני  צופית  במושב  הדואר  בנק  סניף   0
צעירים על אופנוע פרצו לסניף ושדדו  3,000  שקלים באיומי 

אקדח . 
0 שר המשטרה משה שחל ביקר במועצה ולאורך 
קו התפר. הוא עמד מקרוב על מצוקות התושבים ובטחונם.

ראש מועצה חדש
ראש מועצה אזורית חדש .  הזוכה ,  מוטי דלג'ו ,  בן  50  ממושב 
ורבורג ,  זכה בכ -60%  מהקולות .  בראיון קצר שהעניק  שדה 
יידרש  אליהם  האתגרים  על  הטרי  המנצח  לעיתון ,  סיפר 
לתפקיד ,  כניסתי  עם  " מיד  הקרובות :  ובשנים  בחודשים 
מתן ,  היישוב  יגאל ,  בהקמת  צור  באכלוס  לטפל   נדרשתי 
 בהערכות מפוי   בתי-הספר של המועצה ובייזום פרוייקטים 
לשנת  1994,  שהיה  המועצה  " תקציב  בתחומיה ",  אמר . 
הראשונה ,  בישיבתה  המועצה  במליאת  תקוע ,  אושר 
התייחסות  תקציב  95'.  ישנה  אושר  אותה שנה  בסוף   וכבר 
מענה ,  מקבל  שלא  מכתב  התושבים ,  אין  לפניות  מבחינתי 

 וזו רק ההתחלה ". 

בונים כוכבים 
בזמן בניית היישוב החדש  " מתן ",  הגיע שר הבינוי והשיכון 
דאז ,  בנימין  ) פואד (  בן אליעזר ביוזמתו לבדוק את התקדמות 
השכן  מהיישוב  מפגינים  קיבלו  השר  של  פניו  הבנייה .  את 
היישוב  הקמת  לטובת  הופקעו  ממנו  ירחיב ,  ששטחים 
יגאל ,  בשרשרת  החדש .  מתן היה היישוב השני ,  לאחר צור 
הישובים הנבנים על קו התפר במסגרת  " פרוייקט הכוכבים " 
אליעזר  בן  השר  מכן ,  הסכים  השיכון .  לאחר  משרד   שיזם 
ראש   המועצה  בראשות  משלחת  מיוחדת  לפגישה  לקבל 
המתוכנן  ביישוב  ירחיב ,  הגובל  מושב  ונציגי  דלג'ו  מוטי 
עמם  להגיע  בדרישה  סוערת  להפגנה  יצאו  תושביו  ואשר 
בן  השר  הביקור ,  הבטיח  הקרקעות .  בסיום  בנושא  להסדר 

אליעזר שיטפל בנושא.

כפר סירקין חוגג  60  
בערב  הותיק  סירקין  כפר  ה- 60  של  חגיגות  פתיחת  לרגל 
הארכיון ,  בהשתתפות  פתיחת  טקס  ומיוחד ,  נערך  חגיגי 
את  הציג  והעתיד .  הארכיון  ההמשך  הכפר ,  דור  ותיקי 
תולדות הכפר וקורותיו מאז עלה לקרקע  60  שנים מוקדם 
הציוני  המפעל  בתולדות  עשורים  שישה  תיאר  יותר ,  והוא 
ומדינת ישראל כפי   שהם משתקפים בתולדות כפר סירקין . 
 הארכיון ממוקם במגדל המים בכפר . " אין משכן הולם יותר 
בורשטיין ,  אחד  משה  המים ",  סיפר  מגדל  מאשר  לארכיון 
ומחסן  הנוטרים  תחנת  שוכנה  " כאן  הארכיון ,  ועד  מחברי 
הכפר ,  כאן  שבפאתי  ההגנה  לעמדות  יצאנו  הנשק ,  מכאן 
נרקמה רקמת חיינו ".  המקהלה של   ביה"ס בסירקין פתחה 
את הערב החגיגי ,  ואחריהם נאם יו"ר ההנהלה ,  אייל בצלאל 

על המחויבות של חברי הכפר למדינה ולעם ישראל.

בית כנסת חדש במושב נווה ימין
במאי  95'  נחנך בית כנסת חדש ומפואר במושב 
דלג'ו  מוטי  המועצה  ראש  בנוכחות  ימין  נווה 

והרבנים משה כהן ,  אברהם שלוש ויצחק פרץ .

הגנים מבחר של  ילדי  נטעו  0 במסגרת שנת השלום 
עצי פרי בישובים . 
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מתחברים לכבלים

או  האלפיים  שנות  על  שומעים  שאנחנו  קורה  לפעמים 
התשעים ונזכרים בהן כאילו עברו ממש באחרונה .  אם אתם 
צריכים עזרה בהמחשה עד כמה רחוקה מאתנו שנת  1995, 
הכותרת   השרון ",  עם  " בדרום  בעיתון   לידיעה  אתכם   נפנה 
" אין כבלים ,  יש כבלים !".  חברת ערוצי זהב השקיעה בשנת 
ובשיפורה  התשתית  בהרחבת  דולר  מ- 30    מיליון   95'  יותר 
הוקדש  זה  מסכום  נכבד  פועלת .  חלק  היא  בהם  באזורים 
הגדולות .  במועצה  הערים  סביב  קטנים  ישובים  לחיבור 
חיים ,  גן  בישובים  תשתיות  הונחו  השרון  דרום  האזורית 
ורבורג ,  אלישמע ,  נווה  נתן ,  שדה  יגאל ,  צור   צופית ,  צור 
ירק ,  שדה חמד ,  חגור וירחיב .   " כבר בקיץ זה ",  נכתב בידיעה 
יולי-אוגוסט ,  יחל  " בחודשים  ומודגשות ,  גדולות  באותיות 

חיבור בתי התושבים לטלוויזיה בכבלים ".

גשר לשלום וכבוד 
לעובדה שחלק מיישובי המועצה נבנו סמוך לקו התפר גרמו 
ללא-מעט בעיות .  אבל כמה תושבים ראו בעניין הזדמנות 
וחתירה  הדדי  כבוד  ערכי  ולהנחלת  העמים  בין  לגישור 
לשלום כבר בגיל הגן .  נורית שהם ,  גננת ממושב חגור ,  ארגנה 
בג'לג'וליה  אשר  שלום  מגן  ילדים  התארחו  במהלכו  יום 
בגן סביון שבמושב . " שיתפתי את ההורים ברעיון בתחילת 
אצלנו ",  סיפרה  אותם  שנארח  שמחו  בהחלט  והם  השנה 
שהם .  במהלך המפגש דיברו הילדים זה עם זה .  גם אם השיח 
לא היה פשוט ,  הכוונות היו טובות : " מה היא אמרה ?",  שאלה 
שלום ".  " שיבוא  תירגמה :  שלום  מגן  הילדות ,  והגננת  אחת 
" האם הם יודעים   לדבר ?",  שאל ילד אחר . " היא הבינה אותי ", 
 קראה אחת הילדות .  בתום יום מוצלח ,  נקבע מפגש נוסף בין 

הילדים שהספיקו כבר להתחבר .  הפעם  –  בג ' לג'וליה.

 " קשת צבעים "  
מענה  לתת  התפר ,  באה  קו  לאורך  הישובים  מיגון  תוכנית 
לראש  באוקטובר  הישובים ,  הוגשה  של  הביטחון  לבעיות 
הממשלה ושמה  " קשת   צבעים ".   בטרם התקבלה ההחלטה 
דרום השרון כבר החלו  בנוגע לתוכנית ,  במועצה האזורית 
בגידור ובעיבוי הגדר לאורך ישובי קו התפר על מנת למנוע 
את מכת   הגניבות ואת החדירה והשהייה של זרים בישובים . 
" הקרה של הישובים שלנו לקו התפר והחוצפה של הישובים 
הערביים מהצד השני שלו היא כזו  –  שהיום הם מעיזים את 
מה שלא היו מעיזים לפני  20  שנה .  אנחנו ,  מחובתנו לתת את 
" לא  דלג'ו .  מוטי  המועצה  ראש  המינימלי ",  אמר  הביטחון 
ייתכן שתושבים הגרים כאן למעלה מ- 50  שנה ירגישו שהם 
גרים קרוב לגבול כפי שהיה עוד לפני מלחמת ששת הימים ".  

נבחרת הקט רגל של עמיאסף 
עלתה לגמר הארצי 

0 מחלף מורשה  ) שלב א (  נפתח לתנועה . 

האזורית  למועצה  אישרה  הארצי  הביוב  מנהלת   0
נמוך  הביוב .  הסכום  לנושא  ש"ח  7  מיליון  של    תקציב 

מהצרכים ,  והמועצה נערכה להגשת תביעה להגדילו.
0 צווי הפקעה הוגשו ל- 12  יישובי המועצה לאורך קטעים 

 14-15  של כביש חוצה ישראל שתוכנן ואושר לסלילה.
שהוקמו  הביטחון  גדרות   - הביטחון  גדרות  נפרצו   0
באותה שנה סביב צור יגאל וקיבוץ אייל נפרצו .  בקיבוץ אייל 

נרשמו למעלה מ- 53  גניבות בתוך  3  חודשים בלבד.
צה"ל  נטיית  רקע  על   - בקלקיליה  הצבא  נוכחות   0
להפחית נוכחות בקלקיליה ,  ביקש ראש המועצה מוטי דלג'ו 
להמעיט  ואין  מסוכנת  המתיחות  כי  כך ,  ואמר  יעשו  שלא 

בחשיבות נוכחות הצבא.
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אמנות מגשרת
בכפר מלל סיכמו את שנת הלימודים האחרונה בבית הספר 
אהרונביץ '.  בעיקר צוינו שלל פעולות ההעשרה ומפגשי הדו-

קיום שערך בית הספר ,  במהלכם   נפגשו תלמידי שכבת ו '  עם 
תלמידי כיתות ה '  ו-ו '  מבית הספר אל סלאם שבקלנסוואה . 
 המפגש האחרון שנערך המסגרת זו עסק בתחום האמנות  – 
 שפה המשותפת לכל . " לפני כל מפגש נערכו ישיבות מכינות 
סמדר  הספר ",  סיפרה  בתי  משני  המורים  של  משותפות 
הפרוייקט  " בראש  הספר .  בית  מנהלת  אז  שהייתה  לוי ,  מי 
וליליאן  שבת  –  אורית  שלנו   לאמנות  המורות  שתי  עמדו 
קילמן .  התוצא המוגמר של הפרוייקט היה תערוכה ".  מעבר 
האירוע  את  הספר  בית  מנהלת  הטכניים ,  תיארה  לנתונים 
כמפגש  דווקא  לאו  זאת  רואה  " אני  שלה :  המבט  מנקודת 
זו   וערבים ,  אלא כמפגש שתי תרבויות השונות  יהודים  בין 
 מזו ",  אמרה , " אני מאמינה שבאמצעות ההידברות הישירה 
אפשר להתוודע איש אל רעהו במישור האישי ובאמצעות 
התוודעות זו ,  לפתח בתלמידים שלנו   תכונות של סובלנות 

וכבוד הדדי ". 

מוסיקה מגיל הגן - אולפנא 
אזורית ללימודי מוסיקה מגיל 
הגן ועד בכלל הוקמה בקיבוץ 

רמת הכובש . 

משקיעים בחינוך
לאורך כל שנותיה ,  המועצה האזורית דרום השרון העניקה 
צור  הצעיר  בתחומייה .  היישוב  לחינוך  מיוחדת  חשיבות 
צמיחה  עם  תשנ"ז  הלימודים  שנת  את  יגאל ,  למשל ,  פתח 
היישובי :  יותר  בבית הספר  הילדים  משמעותית של מספר 
מ- 550  תלמידים .  במקביל ,  נפתח במתן בית ספר חדש ובו 
המועצה  של  החינוך  וחטיבה   צעירה .  במערכת   6  כיתות 
בכ- 40  הילדים  שיעור  כולה ,  גדל  השרון  דרום  האזורית 
המועצה  תושבי  מהגדלת  כתוצאה  בשנתיים ,  וזו   אחוזים 
האזורית .  עצירת הגידול במספר התושבים והתלמידים לא 
ספר  בית  הקמת  המועצה  דרשה  באופק ,  ולפיכך  נראתה 
ברכה  לברך  רוצה  " אני  בתחומיה .  ותיכון  –  חטיבה  חדש  
אלינו  המצטרפים  החדשים  התושבים  ילדי  את  מיוחדת 
דלג'ו ,  מוטי  המועצה  ראש  החדשה ",  אמר  השנה  לקראת 
ולמשפחותיהם שישבעו נחת מהחלטתם  " אני מאחל להם 
לעבור ולגור בתחומי המועצה האזורית דרום השרון ,  אחד 

האזורים היפים בישראל ". 

מצפה ספיר - החלו עבודות 
הפיתוח לאזור התעשיה מצפה 

ספיר שבצור יגאל .
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נערך הטיול השנתי הראשון מטעם המועצה   - טיול שנתי   0
לתלמידי התיכון .  הטיול נערך באזור שדה בוקר.

0 מעון נעמת - במתן נפתח מעון נעמת ובו שלוש כיתות גן.

המועצה  אוקטובר  96',  זכתה  בתחילת 
האזורית דרום השרון לביקור מיוחד מהשר 
קהלני .  השר  דאז ,  אביגדור  פנים  לביטחון 
דלג'ו  מוטי  החדש  המועצה  ראש  עם  סייר 
יגאל ,  חיים ,  בצור  המתמידים ,  בגן  בבסיס 
אותם  הנושאים  ובמתן .  בין  אייל   בקיבוץ 
הקמת   היו  השר  בפני  המועצה  ראש  העלה 
הביטחון  מרכיבי  עירוני ",  חיזוק  " מוקד 
ביישובי קו התפר ,  תוספת גידור בקטע מתן  
–  צומת הפירות ועוד .  ראש המועצה הדגיש 
משמר   אזרחי  בסיסי  בהקמת  הצורך  את 
הקהילתיים  בישובים  ביטחון  לרכב  ובתקן 
מודע  הוא  כי  בקו התפר .  השר קהלני אמר 
לסיוע  זקוק  השרון  דרום  שאזור  לעובדה 
ביישובי  כשמדובר  מוגבר ,    בעיקר  ביטחוני 

קו התפר.

ידידים מבקרים
מר  האזורית  המועצה  כאורחי  בנובמבר  96'  הגיעו 
שבגרמניה ,  מר  נויוויד  העיר  שרר ,  ראש  מנפרד 
גרמניה-ישראל   הידידות  אגודת  –  יו"ר  מלסבך   דיטר 
 בנויוויד ,  גברת אלזה ברכר  –  מנהלת בית הספר ע"ש 
מקסימילאן בנויוויד וגברת אינגה גוטלר ,  אשת הקשר 
השרון .  דרום  האזורית  למועצה  הידידים  אגודת  בין 
 אנשי המשלחת סיירו ברחבי יישובי המועצה והתעכבו 
בירושלים ,  גם  ביקרו  התפר .  הם  קו  ביישובי  במיוחד 
על  זר  המועצה  ראש  עם  ושם "  והניחו   בכותל ,  ב"יד 
קבר ראש הממשלה יצחק רבין ביום השנה להירצחו . 
" האורחים הגיעו אלינו לקראת יום השנה לרצח יצחק 
עצמו  את  שאל  מאתנו  שכל   אחד  בטוח  רבין .  אני 
תישנה ",  לא  כזו  שתופעה  כדי  לעשות  יכול  הוא  מה 
לחברי  שנערכה  הפנים  בקבלת  המועצה  ראש   אמר 

המשלחת.

ביקור השר לביטחון פנים  אביגדור קהלני 

0 אליפות המועצה בטניס התקיימה בכפר 
מעש . 
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יום ההתישבות
דלג'ו  מוטי  המועצה  ראש  שנת  97',  התארח  בתחילת 
הלובי  ידי  על  " יום ההתיישבות "  שאורגן  בכנסת ,  במסגרת  
החקלאי .  ראש המועצה ייצג את ארגון המועצות האזוריות 
הנוכחים  האירוע ,  דנו  הכנסת .  במהלך  של  הפנים  בוועדת 
כי  האלפיים ",  וסיכמו  שנות  לקראת  " חקלאות  בנושא  
וועדת  מצב החקלאות הקיים   מחייב את הממשלה להקים 
את  שיעגן  חקלאות  חוק  ותגבש  שתבחן  מיוחדת  שרים 
המזון  ספק  היא  הישראלית  " החקלאות  החקלאים .  זכויות 
העיקרי של המדינה  –  מגוון ירקות ופירות בכל עונות השנה 
במחירים סבירים ",  נאמר שם .  נאמר גם כי הישגי החקלאות 
הישראלית הושגו הודות לפועלם ,  עמלם ויזמתם של ארבעה 
דורות של חקלאים . " לחקלאות זו יש להבטיח קיום בכבוד 

בהווה ואופקים של צמיחה לעתיד ". 

גל פריצות וגניבות  
למרות שנתפסה חוליה גדולה של גנבים וחלה ירידה במספר 
ביישובי  פגע  למשקים  ופריצות  גניבות  הרכב ,  גל  גניבות 
הזו ,  פנה  העובדה  השרון .  לאור  דרום  האזורית  המועצה 
קב"ט המועצה דאז ,  איציק רון ,  באופן אישי לתושבי המועצה 
בניסיון להרגיע ולהסביר את דרכי הפעולה העתידיות שלו 
ושל   מחלקת הביטחון . " מערכת הביטחון והמשרד לבטחון 
פנים נמצאים בנסיגה מתמדת מבחינה תקציבית והאפשרות 
היא  " העובדה  בפנייתו ,  משאבים ",  סיפר  להקצאת 
שבהתיישבות נוצר  ' ואקום '  באזורים מסויימים שמי שממלא 
אותם הם גנבים וכאלה במבינים שהאזור הוא שטח הפקר . 
בשטח ,  בשל  המעשים  אחרי  מאחרות  הביטחון   תפיסות 
ביטול מסגרות שאמורות לתת תשובה לשמירה על בטחון 
הפנים באזור שלנו ".  רון פירט שכחלק מההיערכות החדשה , 
 בית הספר לסוהרים הפך למפקדת חטיבה של משמר הגבול 

וכי עלו מספר הסיורים בכל היישובים.
משטרה קהילתית

עמיחי שי ,  מפקד תחנת המשטרה בכפר-סבא דאז ,  נפגש עם 
ראש המועצה האזורית דרום השרון מוטי דלג'ו ,  כדי לבחון 
אפשרות לקיים משטרה קהילתית   בתחום המועצה .  הצעת 
מפקד המשטרה היא להקים גוף המאגד את הטיפול במניעת 
השיטור  ימים ,  היה  בפשיעה .  באותם  ולוחמה  עבריינות 
להטמיע  בלבד .  הניסיון  הגדולות  קיים   בערים  הקהילתי 
שיטור קהילתי הוא יוזמת מפכ"ל המשטרה שהחליט להסב 
את פני המשטרה ממשטרה בעלת דימוי לוחמני ,  הרודפת 
אחרי גנבים ,  למשטרה עם אוריינטציה קהילתית . " עד היום 
טיפלה המשטרה בשלושה אחוזים של העבריינים במדינה . 
 היום הדגש הוא על  97  אחוזים   תושבים טובים .  האזרח הוא 
מרכז העשייה המשטרתית ",  אמרה מירי מיטשל ,  האחראית 
על ארגון  " מצילה "  לצמצום עבריינות .  ראש המועצה וראשי 

אגף תרבות וביטחון בחנו אפשרות ליישום הרעיון.

0 מתמזגים - מפעלי הנעליים  " נעלי עינת "  ו -" נעלי גבעת 
השלושה "  שבשטחי המועצה האזורית התמזגו לכדי מפעל 

אחד : " תעשיות נעליים נגה עינת בע"מ ".

המועצה  ראש  במעמד   - ירקונים  מחלף  חנוכת   0
האזורית מוטי דלג'ו והשר לתשתיות לאומיות דאז אריאל 

שרון ,  נחנך מחלף ירקונים שבכביש  40.
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חברה שאפתנית 

הכלכלית  החברה  החדשה ,  פרסמה  השנה  פתיחה  לקראת 
יישובים .  והרחבת  בנייה  בנושאי  תכנוניה  את  השרון  דרום 
נירית  הרחבת   היישוב  את  כללו  השאפתניות   התוכניות 
הכלכלית  בו .  החברה  חדשות  דיור  של  97  יחידות  והוספה 
התעשייה  באזור  התשתית  עבודות  סיום  על  גם  בישרה 
מצפה ספיר שבצור יגאל .    החברה קיבלה על עצמה גם את 
בקיץ  97'.  לביצוע  תוכנן  עדנים ,  והפרוייקט  מושב  הרחבת 
 בנוסף ,  המועצה קיבלה הרשאה מאת מנהל מקרקעי ישראל 
לתכנון ופיתוח בגת רימון ,  על פי בקשת תושבי היישוב . גת 
של  באופיו  והן  בפיתוח  הן  משמעותי  שינוי  יעבור  רימון 

היישוב .
כיצד  לתכנן  במועצה  התשעים ,  החלו  שנות  לקראת 
הבלתי- האלפיים  שנות  שיעמידו  האתגרים  עם  להתמודד 

מוכרות .  ראש המועצה מוטי דלג'ו ,  שהיה אז חבר בוועדה 
פני הכפר בשנות האלפיים ,  הנחה בדיון משותף עם משרד 
נתבקשה   האזוריות .  הוועדה  המועצות  ומרכז  החקלאות 
גודלו ,  מבחינת  האלפיים  בשנות  הכפר  למהות   להתייחס 
קרקע  כלכליות ,  מדיניות  חברתיים ,  פעילויות   מרכיבים 
–  בהתחשב  הכפר   ממהות  המשתמע  כל  על  חקלאית 
בהתפתחותו ובמצב בו היה אז .  חלק ממסקנות הדיונים היו 
הארץ ,  במרכז  הנמצאים  במושבים  בטיפול  להתמקד  שיש 
אם  כי  לב  לשים  בפריפריה ;  יש  הנמצאים  באלו  אז   ורק 
ירוקות  למובלעות  שיהפכו  במרכז ,  סביר  הכפרים  יישארו 
ימשיכו  הארץ  במרכז  הערים ;  היישובים  שימושי  לטובת 
עירוניות .  המסקנה  לרשויות  ירוקים  שטחים  לגדול   ולצרף 
בכפר ,  התומך  משמעותי  גרעין  ללא  כי  הייתה  הסופית 
הצביון  איטי ,    בו  נשירה  בתהליך  התושבים  עצמם   ימצאו 

הכפרי יהיה בחזקת עולם הולך ונעלם. 

אתגרי שנות האלפיים  

עמיאסף  בתיכון  ביקר  וייצמן  עזר  המדינה  נשיא   0
במסגרת שבוע מודעות פוליטית .

0 סוף השנה - מחזור ל"ג של בית הספר עמיאסף ציין את 
יום הלימודים האחרון בטקס היתולי וחגיגי.

בקרן  החינוך  אגף   - בצופית  הספר  לבית  הוקרה   0
הספר  לבית  ירושלים  דגל  את  העניק  לישראל  הקיימת 
ולערכים  הארץ  לאהבת  החינוך  על  בצופית ,  כהוקרה 

הציוניים.
0 " הכל ציונות  –  חביבי " - ערב חגיגי לציון  " מאה שנות 
ציונות "  התקיים בכפר סירקון תחת הכותרת  " הכל ציונות  – 

 חביבי ", הופיעה להקת  " הכל עובר חביבי ".

0 פורום נשים 
בהשתתפות ראש המועצה 
מוטי דלג'ו אירח את פנינה 

רוזנבלום ,  שדיברה על יזמות 
עסקית ,  משפחה ועוד .

0 חברי מרכז היום לחבר הותיק אימצו בסיס חיילים 
בצפון הארץ .   

ירקון .  ניקוז  הוכרזה  -  רשות  חדשה  ניקוז  רשות   0
ירקון  ניקוז :  יובלי  רשויות  שלוש  של  איחוד  הינה   הרשות 
מזרח ,  מורד איילון ואיילון שורק .  כיו " ר הרשות נבחר ראש 

מועת דרום השרון מוטי דלג'ו . 
החדש  השרון .  הבסיס  בדרום  מג"ב  בסיס  נפתח   0

נותן מענה להתגברות אירועי הפח"ע בשטחי המועצה . 



56

מסכמים שנה

מבנה חינוך
בתכנון  מה  מגלה  החינוך  בתחום  המועצה  הישגי  סיכום 
"13  גנים  לשנים הבאות .  בשלוש השנים הקודמות ,  הוקמו : 
 1 סירקין ,  1  בכפר  1  בגבעת   חן ,  במתן ,  6  גנים  יגאל ,  בצור 
ובצור  באלישמע ,  בירחיב  גנים  מע"ש ".  כעת ,  נבנים   בכפר 
תיכון   של  צמיחתו  על  לספר  ממשיכה  יגאל .  הכתבה 
מרכז  " לבניית  מכרז   לו  נפתח  ימים  אסף ",  שבאותם  " עמי 
כאולם  גם  ספורט ,  ויתפקד  מרכז  לו  שישמש  קהילתי  פיס 
תוכנית  קיימת  כן  המועצה ".  כמו  של  ומופעים  אירועים 
שהחלה בשנת  93'  למזג ולמחשב את כל בתי הספר במועצה 
עד השנה הנוכחית  )98(.  לעומת זאת ,  קשיים תקציביים דחו 

את מועד הסיום לשנת  2003  . 

תנופת בניה 
כולה .  במועצה  רחבה  בנייה  תנופת  על  שנת  98  בישרה 
תוכניות  שלל  את  ריכזה  בעיתון  שהתפרסמה   סקירה 
בתוכה  " במועצה ,  המאגדת  השונות .  והפיתוחים  הבנייה 
בשלוש  האוכלוסיה  תושבים ,  גדלה  וכ- 20  אלף   31  ישובים 
השנים שעברו בכ -55%",  נכתב בידיעה , " המועצה החליטה 
כ- 14  מיליון  של  בעלות  ראשיות  פיתוח  על  8  תוכניות 
ש"ח ".  שמונה התוכניות כללו פרישת תאורת רחוב לאורך 
רכבי  המועצה ,  רכישת  משרדי   11.5  קילומטרים ,  מיחשוב 
טאטוא   כבישים במטרה  " לשפר ולייעל את הניקיון ברחבי 
המועצה ",  שיקום וסלילת כבישים בירקונה ,  חגור ,  נווה ימין , 
תחום  מיפוי  כללו  נוספות  חיים .  תוכניות  וגן  ורבורג   שדה 
המועצה  ליישובי  בכניסה  שלטים  והצבת  המועצה  שיפוט 

ובכבישים הראשיים המובילים אליהם. בקרוב רכבת ??
נראה שמאז ומעולם היה נושא הרכבת בתחומי המועצה , 
 נושא חשוב ובוער .  בראיון עם סגן ראש המועצה ,  אילן 
יוכלו   תושבי המועצה  לחזות מתי  שוהם ,  ניסה העיתון 
לחנות בתחנת הרכבת הקרובה לביתם ,  ולנסוע ליעדים 
לרכבת  הדרוש  " התקציב  הארץ .  ברחבי  השונים 
ש"ח .  כ -  890  מיליון  על  עומד  סבא  כפר  עד  הפרברים 
 בהנחה שפרוייקט כזה יתבצע בתוך  4  שנים ,  מדובר על 
למעלה מ- 200  מיליון ש"ח לשנה וזה הרבה כסף ",  צוטט 
שוהם ב- 98'.  למרות   התחזיות העגומות ,  הוקמו תחנות 
רכבת בכפר-סבא ובהוד השרון כמה שנים מאוחר יותר . 
נכונות  נשארו  זאת ,  כמה מהתחזיות של שוהם   לעומת 
מתחברות  כשהן  יעילות  הן  פרברים  " רכבות  היום .  עד 
לרכבת תחתית בתוך העיר ",  הסביר , " אבל נדמה שרכבת 

0 מירוץ הטריאתלון תחתית בתל אביב זה חזון בלבד. 
בקיבוץ  צויין  ה-14 
בדצמבר  98'.  חורשים 
הנשים ,  הגיעה   בקרב 
למקום הראשון אוקסנה 
מפ"ת ,  ובקרב  זורבקוב 
מאורי  –  עידו  הגברים  

מראשל"צ. 
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עם חגיגות היובל למדינה ,  העניקה המועצה 
תארי  " אזרח של כבוד "  לשני אישים מכובדים . 
דאז ,  העבודה  מפלגת  ראש   הראשון ,  יושב 
לאומיות ,  לתשתיות  והשני ,    השר  ברק   אהוד 
לשני  הכבוד  אזרחות  " הענקת  שרון .   אריאל 
של  ולהוקרה  להערכה  ביטוי  היא  האישים 
השרון ,  דרום  האזורית  המועצה  תושבי 
ישראל  למדינת  ולתרומתכם   לפועלכם 
אחדות  של  בסימן  הישראלית  ולחברה 
דלג'ו ,  המועצה ,  מוטי  ראש  ואחווה ",  ציין 
 בטקס הענקת התעודות .  ברק ושרון   לא חסכו 
זכרונותיו  על  דיבר  משלהם .  שרון  בתגובות 

כילד במושב כפר מלל : " כאן נולדתי ",  סיפר , " כאן עברו עלי ימי נערותי ,  כאן שמרתי בלילות במיקשה .  כשאני מגיע 
לאזור הזה ,  תמיד אני מרגיש כמי שבא הביתה ".  אחרי שרון ,  עלה ברק אל הבמה ואמר : " בשבילי זוהי הפעם הראשונה 

שאני מקבל אזרחות כבוד .  אני שמח וגאה על היוזמה להעניק לי ביחד עם אריק שרון את אזרחות הכבוד  ". 

את  במועצה  שנגמר ,  סיכמו  אחרי   - הגדול  החופש   0
החופש הגדול כהצלחה .  ליום הכיף בלונה-פארק יצאו כ- 600 
העפיפוניאדה  במימדיון .  באירוע  הכיף  ביום  גם   ילדים ,  כך 

השתתפו כ- 250  ילדים.
המרכזי   הכנסת  לבית  פינה  אבן  הנחת  טקס   0
נערך  יגאל.  הטקס  בצור  דצמבר  98',  באמצע  התקיים 
במעמד שר הפנים והדתות דאז ,  הרב אליהו סוויסה ובחסות 

ראש המועצה מוטי דלג'ו.
0 פרוייקט  " סב-גן " - בכדי לאפשר לאזרחים מבוגרים 
לתרום לקהילה ולקבל תמורה הולמת ,  ניזום פרוייקט  " סב-

גן ",  ששילב גימלאים בגני הילדים כגננים וגננות.

0 משאית טיאוט חדשה הגיעה למועצה .  המשאית 
של חברת  " דאף "  הבטיחה איסוף של כ- 5,000  פחים בשבוע 

ויישובים נקיים ויפים  .

רפאל איתן ,  שר החקלאות ואיכות הסביבה

במועצה  בביקורו   - התפר  בקו  שמירה  מגדלי   0
ואיכות  החקלאות  שר  איתן ,  אז  רפאל  האזורית ,  אמר 
בקו  שמירה  מגדלי  להקים  ש"יש  מאמין  הוא  הסביבה ,  כי 

התפר להגברת ביטחון היישובים ". 

אזרחי כבוד  

תקציבים  בשנת  98'  קיצוצי  גם   - בתקציב  מקצצים   0
ריחפו מעל מועצות אזוריות בארץ .  באותה שנה ,  כמו בשנה 
שלפני ,  הייתה המועצה האזורית אחת היחידות שסיימה את  

 השנה ללא גירעון.
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מקשיבים לוותיקים  

הרווחה  מחלקת  ידי  על  קשבת ",  שהוקם  " אוזן  פרוייקט  
המועצה ,  מרחבי  האזורית ,  איגד  15  מתנדבים  שבמועצה 
כמה  וותיקים .  במשך  תושבים  עם  לדבר  היה   שתפקידם 
לתושבים  המתנדבים  מתקשרים  בשבוע ,  היו  דקות ,  פעם 
שזוהו על ידם כבודדים ,  וניהלו עמם שיחה שנמשכה משבוע 
שלי ",  לטלפון  שמחכים  יודעת  שאני  אנשים  " יש  לשבוע . 
 סיפרה מתנדבת בשם בתיה , " כל אחד מהם הוא עולם אחר 
ושיחה אחרת .  מדובר בוותיקי הישוב שהסתדרו כל חייהם 
לבד   והם מאוד קשוחים .  אני חייבת למצוא דברים שיעניינו 

אותם ,  שירצו לספר ". 

משדרגים את החינוך
גנים  שני  בניית  הושלמה  הקיץ ,  במהלכה  חופשת  לאחר 
בנוגע  חיוביים  נתונים  ובאלישמע ,  נאספו  בירחיב  חדשים 
למצב החינוך במועצה .  באותה שנת לימודים  ) תשנ"ט (,  חל 
החינוך  מוסדות  בכל  הלומדים  התלמידים  במספר  גידול 
שדרגו  עצמם  הספר  האזורית .  בנוסף ,  בתי  המועצה  של 
הספר  לכיתות .  בבית  חידושים  והוסיפו  התשתיות  את 
אהרונוביץ '  הוצבו  25  עמדות מחשב ,  ותוכנן שתלמידי בית 
יוכלו להיעזר באינטרנט לאיסוף מידע ,  ובית הספר   הספר 
) קולנוע  אלקטרונית   תקשורת  בלימודי  החל  אסף   עמי 
וטלוויזיה (.  כמו בכל שנה ,  המועצה המשיכה לחלק מלגות 

לתושבים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

0 חותמים מחדש - נציגים מכל ישובי המועצה התכנסו 
וחתמו מחדש על הכרזת העצמאות 

ואורות ,  לייזר  מופעי  בשילוב   -  50 בת  ישראל  מדינת 
הבמות  ישראל .  אל  למדינת  היובל  חגיגות  במועצה   נחגגו 
האזורית ,  ילדים ,  המועצה  של  והמחול  הזמר  להקות  עלו 

 נוער   ומבוגרים  .

לראשונה  נבחר  יגאל  צור  הצעיר  ביישוב   - ועד  ראש   0
ראש ועד צעיר בשם יעקב ממן ,  לאחר שזכה בלמעלה מ -

70%  מהקולות. 
במרץ  98'  נפתח   - הסביבה   לאיכות  מידע  מרכז   0
לשרות תושבי המועצה מרכז מידע לאיכות הסביבה .  הוא 
כלל ספריית עיון ,  ספריית סרטי וידאו ולקט קטעי עיתונות.

ביותר  הגדול  המתגייסים  טקס  ביולי  98',  נחוג    0

המושב  מ- 70  חברי  יותר  בו  ימין .  נכחו  נוה  בתולדות 
שבאו לציין את גיוסם של  14  בני הנוער המתגייסים .
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בתום תחרות סגורה בה השתתפו ששה משרדי אדריכלים , 
 זכה משרד כהן-ברלב בזכות לתכנן את מתחם המועצה 
העתידי  ) יחסית ל- 1998(.  על פי התכנון ,    ששרטוטו הובא 
של  120  שטח  על  להיבנות  אמור  היה  בכתבה ,  המתחם 
שש-שנתי ,  מתנ"ס ,  אולם  מקיף  ספר  בית   דונם ,  ולכלול 
חדש  מועצה  אתלטיקה ,  בריכה ,  מסנה  ספורט ,  מגרש 
מאוחר  שנה  להתחיל  תוכננו  חינוכי .  העבודות  ומרכז 
יותר . " השופטים מצאו שהפרויקט המנצח ערוך בצורה 
התנועה ",  צוין  וצירי  הככרות  מרקם  מעניינת ,  בגלל 
בידיעה , " מסביב למבנים יהיה מה שנקרא  ' חניות מטע ' 
אופנים  עצים .  אפילו שביל  בתוך מטע  חניה  –  מקומות 
קיים  כללי  ובאופן  בתכנון  נכלל  הירקון  שמורת  לכיוון 

קשר נכון לירקון וסביבותיו ". 

תוכנן מתחם המועצה החדש

על  מוותרים  וחיילים .  לא  נוער  לקידום  היחידה  הוקמה   0
אף נער .  

0 לטובת הציבור - בכל ישובי המועצה הותקנו ספסלי 
ישיבה חדשים וכן פחי אשפה מעוצבים מעץ . 

ימים  שבוע  בן  לביקור  הגיעו  מאנגליה  נוער  בני   0
במועצה האזורית .

0 שישה אוטובוסים חדשים נרכשו במועצה על מנת 
לייעל ולשכלל את מערך הסעות התלמידים .
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מאוזנים תקציבית
שוב הצליחו במועצה לסיים את השנה באיזון תקציבי וללא 
לנו ",  הסביר  שיש  מה  רק  מוציאים  " אנחנו  גרעונות .  כל 
בידיעה גזבר המועצה דאז ,  יצחק   אגוזי , " בעזרת תכנון נכון , 
וייעול מקסימלי של המערכת ,  אנחנו   הקפדה על כל שקל 
מצליחים שנה אחרי שנה לסיים ללא גרעונות ".  לאותה שנה 
בעיקר  המועצה  שתיתן  שונים  תקציביים  תגבורים  נקבעו 
הקיטנות  את  כללו  בתחומיה .  התגבורים  החינוך  לשירותי 
לסטודנטים ,  מועדוניות  מלגות  השונים ,  מתן  והצהרונים 
ועוד .  בסך  החינוך  למוסדות  מאבטחים  לימודיות ,  הוספת 
בכ -31  בחינוך ,  נכון לאותה שנה ,  הסתכמה  הכל ההשקעה 

 מיליון ש"ח , 8%  3  מכלל התקציב השנתי . 

ליקב ססלוב שבקיבוץ אייל יש היום שם גדול ומכובד ,  אבל 
בשנת  1999  היקב היה בגדר קוריוז חביב בלבד . " זה ארבעה 
חודשים פועל ברי ססלוב להקמת יקב בקיבוץ אייל ". " בכל 
יום הוא מגיע מביתו ברמת אביב ג ',  לבדוק מה   שלום היין 
הצעיר והתוסס במיכליו ".  בכתבה מפרט ססלוב כיצד לאחר 
 25  שנות עבודה בתחום המחשבים ,  החליט ללכת עם אהבתו 
הוותיקה ולנסות את   מזלו ביצירת יין .  הוא מספר על הציוד 
לו  שיש  היתרונות  ועל  באיטליה  בתערוכה  שבחר  החדיש 
בתור יקב קטן לעומת היקבים הגדולים .  עכשיו אפשר   רק 

לאחל בהצלחה . 

יקב מקומי 

חגיגות היובל - מושב מגשימים חגג  50  שנה .

מרכז יום לקשיש חדש הוקם בכפר מע"ש .

מועדון חדש ויפהפה נחנך בקיבוץ רמת הכובש . 
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מתמודד יחיד 

ראש המועצה האזורית ,  מוטי דלג'ו נבחר לקדנציה נוספת 
בלי בחירות .  דלג'ו היה המתמודד היחיד באותן בחירות ,  וכל 
המועצה ,  ללחוץ  יישובי  לנדוד   בין  היה  לעשות  לו  שנותר 
ידיים ולפזר חיוכים נינוחים . " יש שני נושאים מאוד מרכזיים 
עיקרי  את  דלג'ו  לתושבי המועצה ",  פירט  החשובים מאוד 
זכויות  הגדרת  הוא  " הראשון  הקרבה ,  לקדנציה  תוכניותיו 
מצליחים  אנחנו  –  איך  השני   ועיגונן .  הנושא  החקלאים 
לשמור על הירוק לאור התוכניות של משרדי ממשלה ,  גופים 
עסקיים וגופים המעוניינים לתת פתרונות דיור מהירים .  איך 
לשלמת  האזור  הפיכת  ולמנוע  הירוק  על  לשמור  נצליח 

בטון ?" 

למרות העיסוק הרב בשימור השדות הירוקים במועצה על 
ימים ,  החקלאים  שבאותם  אינטנסיבית ,  נראה  בנייה  פני 
לחמם .  ב- 15  ) ובצדק (  למטה  לחשוש   החלו  והפרדסנים 
 השנים האחרונות  ) עד שנת  99'(, " נעלמו "  כ- 130  אלף דונם 
ואני  הנדל"ן  בגלל  נעלמת  שהפרדסנות  " אומרים  פרדסים . 
יוסי  במציאות ",  צוטט  בסיס  לזה  ואין  נכון  לא  שזה  טוען 
אונגר ,  מזכיר ארגון מגדלי ההדרים בארץ דאז .  אלחנן שניר , 
בשנה ,  דונם   פרדס  " לגדל  כי   המועצה ,  סיפר  תושב   פרדסן 
מגיע  שמוטי  לטונה  ל- 600  דולר .  פדיון  קרוב  היום   עולה 
היום ל- 130  דולר ,  וכל דונם נותן כ- 4  טון .  כלומר ,  השקעתי 
יותר  זה עוד   600  דולר ,  וקיבלתי חזרה  520.  עם אשכוליות 

גרוע ". 

יוסי אונגר  יו"ר מגדלי ההדרים 

הפרדסים נעלמים 

שנת  99'  בסוף   - אסף  לעמי  החינוך  שר  עיטור   0
 הוענק לבית הספר עמי אסף עיטור שר החינוך .  ועדת הפרס 
בית הספר  ורבת השנים של  ציינה את התרומה המהותית 

לאוכלוסיות חלשות   ונזקקות במדינה . 

 0 2  אולמות ספורט חדשים   נחנכו במועצה .  האחד 

בצופית השני בבית הספר אהרונוביץ . 
 נמצאים בבניה שני אולמות חדשים בעמיאסף ובצור יגאל . 

 0  מחלקת הרווחה מפעילה חוגים לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים .

איכות המים - על מנת לשמור על רמת מים טובה 
מ- 1300  למעלה  המועצה  עובדי  ידי  על  נלקחות 

 בדיקות ממקורות מים ברחבי המועצה .
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רשת מזון בצור יגאל 
היה  ) כך  יאיר   ובכוכב  יגאל  בצור  נרשמה  גדולה  התרגשות 
המיוחלת  הרכבת  תחנת  בגלל  האיחוד (.  לא  שלפני  בימים 
או תוספת תקציבית ,  אלא דווקא בגלל הקמת סניף לרשת 
ספיר .  התקווה  מצפה  התעשייה  באזור  בורגראנץ '  הגדלה 
הייתה שהסניף ייפתח בחודש אוקטובר וישרת את תושבי 
כוכב יאיר ,  צור   יגאל ,  צור נתן ,  טירה ,  טייבה והסביבה .  למרות 
שהסניף לא הצליח לעמוד במבחן הזמן ונסגר כעבור מספר 
שנים ,  עם הקמתו הגיעו ציפיות ואמונה רבה מצד המנכ"ל . 
" אנחנו מקווים שזה יהיה סניף נחמד ",  אמר , " יהיו בו כ - 60 
 מקומות ישיבה ,  מה שאומר שזה סניף בינוני פלוס .  אנחנו 

תמיד זקוקים ללקוחות ונעשה מאמצים שיבואו ויישארו ". 

להיפתח  קבורה ,  תוכנן  במקומות  התמידי  המחסור  לאור 
ימין .  לצד קבורה  בנוה  בשנת  2000  בית עלמין אזורי חדש 
רגילה ,  אמור היה בית העלמין להציע קבורה חילונית ואף 
קבורה בקומות .  עניין הקבורה בקומות עורר עניין רב ואף 
כמה מחלוקות . " אנשים נרתעים לפעמים מהרכיון רק משום 
שהם אינם רגילים ",  הסביר אילן שוהם ,  סגן ראש המועצה 
יותר  יהיה  ומטופח ,  הקהל  יפה  יותר  יהיה  שזה  " ככל  דאז , 
פתוח לנושא הזה .  במקומות שונים בעולם ,  דווקא העשירים 
ביותר בונים לעצמם אחוזות קבל בה נקברת כל המשפחה ". 
הכתבה .  פרסום  לאחר  כשנה  להיפתח  תוכנן  העלמין   בית 
מאנשים  מבקשת  " המועצה  בבדיחות   אז ,  אמר    שוהם   עד 

להתאפק ולא למות ". 

בית עלמין אזורי 

הגיע  הרכיבה  תחום   - באייל  סוסים  על  רכיבה   0
לצבור  החלה  הצנועה  אייל .  עם  7  סוסים ,  החווה  לקיבוץ 

תאוצה ולקבל יותר ויותר תלמידים חדשים . 

0 חממה גדולה ומלאת צמחים טרופיים 
טורפים נפתחה בגבעת חן .  מאז ,  גדלה והתפתחה 

החממה הצנועה למשתלה רחבה מגוונת . 
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החלה סלילת כביש  6 

אחרי יותר מ- 5  שנות דיונים ,  מאבקים ותביעות משפטיות , 
 החלה בחודש דצמבר  99'  סלילתו של כביש  6  חוצה ישראל . 
תוכנן  עינת ,  שהכביש  וקיבוץ  סירקין  כפר  כמו   יישובים 
רעש .  מעט  לא  לספוג  אליהם ,  התכוננו  בסמוך  לעבור 
אקוסטיות  ולסוללות  לקירות  לדאוג  משתדלים  " אנחנו 
ולהנחת אספלט שקט ,  אך ברור שזה יהיה הרבה יותר רועש 
משדה של חיטה ",  צוטט סגן ראש המועצה דאז ,  אילן שוהם . 
 לצד החשש מפגיעה באיכות החיים ,  ציין שוהם פחד שתופס 
דווקא היום את מרכז הבמה  –  ריגול ממשלתי . " ההתנגדות 
אותך ,  אז  לזהות  שיודע  רכיב  יש  שאם  מכך  נובעת  שלי 
חברות בלשות פרטיות יכולות לנצל אותו כדי לעקוב אחרי 
כל מכונית ולא רק בכביש  6",  הסביר , "' האח הגדול '  זו בעיה 
אתית ואיגודי זכויות אדם לא רואים בעין יפה מצב   בו ניתן 

תיאורטית לעקוב אחר אדם ".  

באג  2000
לפני שבאג  2000  התנדף מהתודעה באותה מהירות שבה 
הגיע ,  הוא הצליח להדאיג לא מעט אנשים ,  חברות וגופים 
ציבוריים .  לכן ,  על סף המילניום החדש ,  החליטה המועצה 
לא  " אנחנו  באג  2000".  " מינהלת  הקמת   על  האזורית 
יודעים אם הדלקן של האוטובוסים יעבוד ואנחנו נערכים 
למקרה שלא ניתן   יהיה לתדלק ",  תיאר גזבר המועצה את 
אתגרי המנהלת . " את הבעיה הזו אנחנו נפתור באמצעות 
אגירת אלפי ליטרים של דלק בתחנות הדלק הפנימיות 
המועצה ,  קב"ט  אז  שהיה  רון ,  מי  הישובים ".  איציק  של 
בתרגולים  נוכח  " הייתי  מהבאג :  מודאג  היה  לא   דווקא 
בזק ,  חברת החשמל  כמו  וחברות  של משרדי הממשלה 
ממצב  שהתרשמתי  ולומר  להרגיע  רוצה  ומקורות .  אני 

מוכנות גבוהה ברמה הארצית ". 

האזורית  המועצה  תלמידי  כל  יצאו  בשבט  בט"ו   0
לנטיעות החג .  האירוע זכה לשם  " נטיעות שלום " –  נטיעת 
חורשה בין היישוב מתן לישובים השכנים ,  על מנת שבעתיד , 

 תהפוך לטיילת של שלום לערבים ויהודים תושבי האזור .
0 תחבורה - כתבה שהתפרסמה בראשית מרץ  99'  פירטה 
את רשימת הכבישים שנמצאים בהקמה בתחומי המועצה . 
שתחל  נכתב   ביניהם :  כביש  444,  כביש  55  וכביש  6  עליו 

בקרוב בנייתו .  תחנת רכבת ,  צוין ,  עדיין לא נראית באופק.
0 מנכ"ל מפעל הפיס מבקר במועצה - עם פתיחת 
השנה החדשה ,  ביקר במועצה מנכ"ל מפעל הפיס דאז ,  יעקב 
ברדוגו .  בביקור ציינו את ההשקעה האדירה של מפעל הפיס 
במועצה  )14.5  מיליון ש"ח (  במהלך שלוש השנים האחרונות , 

 ואת קבלתו של אוטובוס תלמידים חדש שתרם המפעל.
0 הוקם אתר למועצה - אחרי תקופת פיתוח ארוכה , 
בהרצה ,  וגולשים  נמצא  המועצה  אתר  כי  בעיתון   פורסם 
דעתם  חוות  ולספק  אליו  לנדוד  מתבקשים  אמיצים 

המושכלת. 

יוני  99',  מחודש  כתבה  פי  על   - ישראל "  " מיני   0
בשדי  להיבנות  אמורה  ישראל "  הייתה  " מיני   האטרקציה  
המלאכה   בבית  נבנו  הדגמים  ומגוון  חמד .  המיניאטורות 
והתצוגה תוכננה להיפתח  ותצוגה "  שבמושב  " א.א .  תבנית 

למבקרים בחודש מרץ  2000.
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תחילת האלף החדש בישר לקבוצת נערים ונערות מנוה 
ירק שהגיע הזמן לפתוח את קפסולות הזמן שהטמינו 
בישוב . 19  שנים קודם לכן ,  במסגרת פעולה   של תנועת 
בני המושבים ,  כתבו הנערים איך הם חושבים שייראה 
לבקבוקים  הפתקים  את  בשנת  2000,  הכניסו  העולם 
וקברו אותם באדמה .  לרגל פתיחת   הבקבוקים ,  התכנסו 
לאחר  לראשונה  חניכים ,  שהתאחדו  אותם  ביישוב 
וחפירות  ארוכים  חיפושים  עשורים .  אחרי  שני  כמעט 
העתיקים .  אחרי  הבקבוקים  אינטנסיביות ,  נמצאו 
מאמצים רבים ,  פוענח פתק עם הכתב הצפוף והבלתי-
את  לחיות ,  כותבת  ורוצה  גליה ,  אוהבת  “ אני  קריא : 
המילים האלה כדי שיראו   שהיינו כאן עם פשוט ,  אנשים 
יפים שהמחשבים התחילו להיכנס לעולמם .  יש אהבה . 
 יש מלחמה בלבנון ,  יש בעיות טיפשיות בעולם ,  בעיות 
לנו  שיהיה  מקווה  לאנשים .  אני  בקשר  שלטון ,  בעיות 
טוב ,  אני אוהבת את החיים ,  אל תהרסו את מה שניסינו 

לבנות ”. 

גן תקשורתי 
תקשורתי ,   גן  הכובש  ברמת  בתחילת שנת  2000  נפתח 
נרחבת  הפרעה   DDP  - הפרעות  עם  לילדים   המיועד 
בהתפתחות הילד .  הגן ,  שיועד לשימוש תושבי כל המועצה 
לילדים הלוקים בהפרעה  האזורית ,  נפתח לאחר שההורים 
לילדיהם .  יחד  לסייע  שתצליח  אחרת  מסגרת  הצליחו  לא 
ועם ראש המועצה מוטי  עם מחלקת החינוך של המועצה 
דלג’ו ,  הוחלט על הקמת הגן התקשורתי ברמת הכובש ,  בין 
הדשאים והעצים .  לפי הכתבה ,  הגן היה עתיד להיות מטופח 
 CVP ומשופץ בהתאם לצרכים המיוחדים של הילדים :  רצפת
קירות מכוסים שטיחים ,  מתקנים לריפוי בעיסוק ועוד . “ מה 
אני כבר רוצה ,  שילדי יגדל להיות מאושר ועצמאי ”,  צוטטה 
נהיה  “ שיוכל   לדאוג לעצמו כשלא  אחת האמהות בכתבה , 

בעתיד לידו ” .

נחנך כביש הגישה המרכזי לנווה ימין במעמד   0
ראש המועצה ומנכ”ל חברת מע”צ . 

קהילתי .  לכל  -  שוטר  תפקיד חדש במועצה    0
אותם תושבי המועצה המתקשים להגיש תלונה או נתקלים 
בבעיות המצריכות טיפול משטרתי ,  השוטר הקהילתי יגיע 

עד אל ביתם וינסה לפתור את הבעיה .  
ביה”ס   - אהרונוביץ  תעודת הוקרה לבית ספר   0
אהרונוביץ זכה בתעודת הוקרה כבית ספר מצטיין במחוז 

מרכז על עשייה ייחודית ופורצת דרך בתחום האומנות . 

קצינת ח"ן ראשית - תא”ל סוזי יוגב מנירית התמנתה 
) קחנ”ר (  וזכתה לדרגה הבכירה ביותר  לקצינת ח”ן ראשית  

שהייתה פתוחה אז לנשים .

קפסולות הזמן 
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על רקע מסכי מחשב עגלגלים ושמנים ,  מצולמים ארבעה 
בכתבה   מכונים  האזורית .  הם  מהמועצה  תיכון  תלמידי 
אתר  הדופן    –  בניית  יוצא  המופלאים ”.  ההישג  ” ארבעת 
החדש  לאלף  הכניסה  האזורית .  עם  למועצה  מתקדם 
תכליתי  רב  אינטרנט  אתר  המועצה  והטכנולוגי ,  חנכה 
התלמידים .  לאחר  ארבעת  בידי  ונבנה  שתוכנן ,  עוצב 
שדובר המועצה ,  בועז שוויגר ,  ביקש להקים אתר למועצה 
עמיאסף  תיכון  הנהלת  מינימליות ,  התגייסה  בעלויות 
ומחלקת המחשבים בו בפרט .  התלמידים התנדבו למשימה , 
בסיסי  ידע  לנו  “ היה  וניסיון ”.  ” פרסום  בשביל    לדבריהם 
שלנו   הידע  לרמת  להשוות  מה  אין  אתרים ,  אבל  בהקמת 
לאוויר ,  האתר  עליית  עם  התלמידים  אחד   עכשיו ”,  סיפר 
” עשינו משהו מקצועי עבור גוף רציני כמועצה אזורית וזה 
שווה הרבה ”.  האתר המשוכלל הסתפק בשלב הראשון במתן 
אלקטרוני  דואר  משלוח  ובאפשרות  לתושבים  מגוון  מידע 

עם שאילתות למחלקות המועצה השונות.

רכבת חולצת פקקים ארבעת המופלאים  
נכון לשנת  2000,  מסילת הרכבת המנדטורית לאורך כביש  
קו  פתיחת  הייתה  קטנה  מושבתת .  נחמה  הייתה   444  עוד 
הרכבת ראש העין-תל אביב בתחילת אותה שנה .  הקו אמור 
היה לתפקד בתור  ” חולץ פקקים ”  לתושבי המרכז והמועצה 
גם  להגיע  תוכננה  אביב .  והיא  לתל  בוקר  מדי  הנוסעים 
לרחוב נורדאו   שבכפר סבא ,  על אף שבמקום עוד לא הייתה 
קיימת תחנה . “ מה שמוקפא כרגע זה הקו ביכולתו המלאה ”, 
כפול  “ כלומר ,  קו  עוזני .  דאז ,  עמוס  הרכבת  מנכ”ל   הסביר 
מחושמל שיגיע עד לתחנה השנייה בכפר סבא ,  המתוכננת 
תוך  להיבנות  תוכנן  המקורי  סוקולוב .  הקו  ברחוב  להיות 
הנוכחי ,  תתקצר סלילת  הקו  שיושלם  ארבע שנים ,  ולאחר 

הקו ” . 

פסולת בנין - לאחר שנים של זריקת פסולת בנין במקום 
שוקמה גבעת הכלניות בחורשת ספיר הגובלת בצור יגאל .

מארגנטינה  נוער  180  בני   - מארגנטינה   אורחים 
שלושת  המועצה .  בסיום  בישובי  משפחות  בבתי  התארחו 
בהשתתפות  גדולה  מסיבה  יגאל  בצור  נערכה  האירוח  ימי 

האורחים והמארחים . 
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במסגרת הרצת אולם הספורט החדש הנחנך 
אביב  תל  מכבי  נבחרת  בתיכון עמיאסף ,  הגיעה 
האזורית .  המועצה  נבחרת  מול  ידידות  למשחק 
 תושבי המועצה הרבים שהגיעו לצפות במשחק זכו 
לפגוש את מיקי ברקוביץ ’,  אולסי פרי ,  שוקי שוורץ 
צביקה  מול  להתמודד  בוסני .  הם ,  מצדם ,  זכו  ורוני 
שוהם ,  משה  ואילן  אייל  מקיבוץ  ויוסי   שוורץ  מגן 
יחסית ,  צמודה  התחלה  אף  גרופצ’ק .  על  וירח  כהן 
לנחש  לכם  ) ניתן  בתוצאה  38:60  נגמר   המשחר 
עם  המאצ ’- אפ  עם  בעיה  לי  מי (.   ” הייתה  לטובת 
אולסי פרי ”,  סיפר לעיתון יוסי שוורץ , “ בכל זאת ,  יש 
בינינו כמעט  40  ס”מ בסל .  חשבנו אפילו שירח יטפס 
מאוד .  מרגש  שזה  עליו .  האמת  נשמור  עלי   וביחד 
כך  אחר  הרגליים ,  אבל  קצת  רעדו  ממש   בהתחלה 

נכנסים למשחק ושוכחים מזה ” .

חונכים אולם חדש
ביקור לא סימפטי

מזג האוויר בשילוב עם בעיות גידור בחלק מהיישובים , 
 הביאו לכך שתושבים רבים במועצה זכו לביקור פתע מחיות 
בר שונות באמצע היום .  כתבה גדולה ניסתה לעזור לתושבי 
לא-חביב  בסוג  אפילו  או  בשועל ,  דורבן  המועצה שנתקלו 
ודרבנים  תנים ,  שועלים  לגבי  רבות  “ תלונות  נחש .  של 
לידי  המועצה ,  הגיעו  ביישובי  בלילות  משוטטים  הנראים 
והגנים הלאומיים ”,  נכתב .  הרשות  הרשות לשמירת הטבע 
ביקשה להתרחק מהחיות ולא להאכיל אותן ,  ועודד החזקת 
חומרים  ופיזור  החצר  מרתיע ,  גידור  כגורם  בחצר  כלב 
זמן ,  הזכירה הרשות  מפיצי ריח ליד עצים וצמחים .  באותו 
שהדורבנים הם חיה מוגנת ואין לפגוע בהם על פי חוק .  לגבי 
היום (  ) ומומלץ עד  נחשים בדרגות ארסיות שונות ,  הומלץ  

 פשוט להתרחק כמה שאפשר ולקוות לטוב.

מארחים את אנשי צד"ל - מושב גן חיים אירח לכבוד 
על  החליטו  המושב  צד”ל .  תושבי  80  אנשי  חג השבועות , 
מנת  ועל  צד”ל  אנשי  מורל  את  להעלות  מנת  על  האירוח 

להודות להם על תרומתם למדינה במשך השנים .
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כוללת  היא  המועצה האזורית אולי נדמית צעירה ,  אבל 
בתוכה יישובים שהוקמו שנים ספורות לאחר קום המדינה . 
 כך ,  לקראת סוף שנת  2000,  ציינו בחגור ובנוה ימין את חגיגות 
היובל להקמתם . “ זה היה משהו מהמם ”,  סיכם מזכיר חגור 
אלהרר את האירוע . “ התרגשות אדירה המופע ,  התערוכה , 
האירוע  כולם ”.  לכבוד  את  היממו  הלייזר  קרני   ובמיוחד 
של  מההיסטוריה  חוויות  על  המבוסס  ערב  בחגור   הפיקו 
הכפר ,    זכרונות מתקופת הקמת היישוב ומסכת הומוריסטית 
עם שקחנים ,  מבוגרים וילדים .  כ- 1,200  תושבים באו לחגיגה . 
ערב  להפקת  הישוב  תושבי  ימין ,  נרתמו  זמן ,  בנוה   באותו 
שהתמקד בעבודה המקומית .  אחרי תכנית אמנותית דומה 
לזו שהועלתה בחגור ,  עלה לבמה שמעון פרנס והנחה את 

המשך הערב עם   הזמרים דקלון ,  נתנאל ודורית פרקש.

מממשים   תוכניות בניהחוגגים יובל 
תוכניות בנייה רבות החלו להתממש לקראת סוף שנת 
לגני-ירק ,  סמוך  החדש  השש-שנתי  הספר  בית   2000.  לצד 
חדש .  יישוב  ואפילו  מתחמים  מספר  של  הקמתם   החלה 
צור  שטחי  על  שיבנה  חדש  קהילתי  ישוב  הוא  יצחק  ” צור 
נתן הממוקמים ממערב לישוב ומצפון לכביש הגישה לצור 
נתן ”,  נכתב בכתבה על הבנייה המתוכננת .  פורט שביישוב 
החדש יוקמו בתי ספר ,  מתקני ספורט ,  מועדוני נוער ועוד . 
צור  בניית  בעת  שנלמדו  לקחים  בחשבון  שיילקחו   נאמר 
יציבות ,  והתכנון  תשתיות  בעל  יהיה  החדש  והיישוב  יגאל 
שלו יהיה מסודר יותר .  לצד צור יצחק ,  החלה באותה תקופה 
ולירחיב ,  ימין  לנוה  משותף  –  מתחם  בנימין   מתחם  בניית 
 שיכלול אזור תעשייה ומסחר ובית עלמין אזורי גדול שייתן 
מתן ,  צור  כמו  עלמין  בתי  חסרי  המועצה  ליישובי  פתרון 

יגאל ,  נירית ואחרים.

קפסולת זמן  - במתן פתחו את האלף החדש עם הטמנת 
בשנת  2030,  רק  להיפתח  עתידה  זמן .  הקפסולה  קפסולת 

 אבל אולי כדאי לבדוק מדי פעם אם היא עוד שם. 

מועדון גיל הזהב - בהשקעה של  600  אלף שקלים    0
ממפעל הפיס ,  נפתח בתחילת המילניום החדש מועדון גיל 

הזהב בשדה ורבורג   .
- בהשתתפות ראש המועצה  הכנסת ספר תורה   0
מוטי דלג’ו ,  יו”ר הועד של צור יגאל לשעבר יעקב ממן ורב 
המועצה דאז הרב יצחק יעקובוביץ ,  הוכנס ספר תורה לבית 

הכנסת המרכזי ביישוב.

זה אולי לא נשמע כמו עניין    - שלג  פה  היה  פעם   0
גדול ,  אבל בסוף ינואר ירד שלג ברוב יישובי המועצה .  בכל 

זאת ,  זה לא קרה מאז  1950.
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שלב א '  במט"ש הסתיים 
טיהור  מכון  א '  של  שלב  בניית  בתחילת  2001  הסתיימה 
שפכים חדש .  המכון השתרע על פני שטח של כ- 100  דונם 
בקיבוץ ניר אליהו ,  והיה אמור לשרת   את המועצה האזורית 
השלב  סיום  יאיר .  לאחר  וכוכב  השרון ,  טירה ,  טייבה  דרום 
הראשון ,  תוכננו שני שלבים נוספים ,  בסיומם יתאים המכון 
בת  300  אלף תושבים .  מתקן הטיהור  לטיפול   באוכלוסייה 
חוזר  שימוש  מאפשר  גם  אלא  סביבתי  זיהום  מונע  רק  לא 
חוזר   בחקלאות .  לשימוש  קומפוסט  היקרים ,  ומניב  במים 
מי  את  להזרים  נהגה  המתקן  הקמת  קלקיליה ,  שעד   עבור 
הביוב שלה אל נחל הירקון ,  היה מדובר במהפכה של ממש. 

זירה מתחממת
עם התקדמות השנה ,  המועצה האזורית החלה להרגיש את 
ההתחממות הביטחונית בגזרה .  הקרבה לקו הירוק הביאה 
החדש  מאיימים ,  ומפקדה  ביטחוניים  אירועים  כמה  עמה 
של משטרת מרחב השרון ,  ניצב משנה אהרון פרנקו ,  הציג 
ל"בדרום השרון "  את הדילמה המשטרתית מולה הוא עומד : 
אבנים  אשר  ישראל  בתוך  מבוהלים  אזרחים  אחד   מצד 
חודרות לבתיהם ונותבים חולפים מעל ראשיהם ,  ומצד שני 
" האזורים המדאיגים ביותר  אויב הנמצא מחוץ לשליטתה . 
מבחינתי הם מתן וצור יגאל ",  סיפר פרנקו , " מעבר אליהם , 
 לא היו לנו שום אירועים נקודתיים .  בין מתן לישוב חבלה , 
ילדים סמוך  וכבר כמעט   חודש מגיעים   מפרידה רק חומה 

לחומה וזורקים אבנים .  היו גם מקרים של בקבוק תבערה " .

אתר פיינטבול ענק הוקם במתחם בית ברל . 
 עכשיו אפשר לירות בכאילו ... 

משבר מים קשה פוקד את 
ישראל ואת חקלאי המועצה 

כמובן גם כן .

בתיכון  לביקור  הגיע  מופז  שאול  הרמטכ"ל 
עמיאסף ,  נפגש עם התלמידים והרצה על צה"ל ותפקודו . 

אור מלצר מנירית 
קטפה ארבע מדליות זהב 
באליפות ישראל בשחיה.
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סטארט אפ מקומי 

שנה לאחר תחילת האלף ,  והאינטרנט החל רשמית לחדור 
סטארט- הוקם  הכובש  במדינה .  ברמת  התושבים  לחיי 

צרכנות  ומעניין (  חדשני .  פורטל  נדיר  עניין  ) אז  אפ  
) המעטים ,  אבל  לגולשים   שיאפר   ,ZAP בשם  מסקרן 
עדיין (  להשוות מחירים על מוצרים שונים ,  לקבל טיפים 
והמלצות ולבדוק כדאיות רכישה ברשת . " אנחנו כל הזמן 
אופטימיים ",  אנחנו  לפחות  מגורל האתר ,  אבל  טרודים 
 תיאר מנכ"ל החברה והמנהל הכלכלי של הקיבוץ ,  עמית 
בן יצחק , " ב'זאפ '  יש אווירה נהדרת .  לפתוח את החלון , 
 לראות את העצים ,  זו אווירה נוחה לפיתוח .  המיזם הזה 
בעתיד .  ניתקל  מהמכשולים  שבחלק  ויתכן  בחיתוליו 
 אפילו אם המיזם הזה לא   יצליח ,  עצם הפתיחות להצעות 
וחידושים זה דבר חשוב שהקיבוץ מביא ,  המסמל גישה 

מאוד חיובית " .

במועצה האזורית התקיים יום של חילופי תפקידים ,  במהלכו 
איישו חברי מועצת תלמידי בית הספר עמיאסף את תפקידי 
מצור  י"א  פישמן ,  תלמיד  במועצה .  בן  המחלקות  מנהלי 
יגאל שנבחר לתפקיד יו"ר מועצת התלמידים ,  הפך ל"ראש 
המועצה האזורית "  ליום אחד .  לצדו יו"ר מועצת התלמידים 
היוצאת ,    הללי שומר שלום ,  תלמידת י"ב מצור נתן . " חשוב 
היה לי להעביר לצעירים את המסר מהי מועצה אזורית ,  מה 
מנהל  לגבי  של  מאמין  האני  את  בפניהם  ולפרוש  תפקידה 
המועצה  ראש  והגינות ",  הסביר  נכון  תקציבי  תקין ,  ניהול 
ידיעה שבגיל שלהם ,  מסר  זאת מתוך  " עשיתי  דלג'ו ,  מוטי 
השלטון  את  שיכירו  להשפיע ,  רציתי  ויכול  מוטמע  כזה 
המקומי במקום בו הם חיים וידעו שאצלנו גירעונות אינם 

נורמה " .

מחליפים תפקידים

בבדידות  להילחם  מנת  על   - לקשישים  יום  מרכזי 
האזורית  המועצה  מפעילה  הקשישים  של  המעש  ובחוסר 

שני מרכזי יום לקשישים ,  מכללה אזורית ומרכז תעסוקה .

אסי   - לילדים  ארצית  ציור  בתחרות  שני  מקום 
ציור  בתחרות  שני  במקום  זכה  יגאל  ה- 10  מצור  בן  כרמל 
ארצית לילדים .  ההישג כפול ומכופל מכיוון שאסי הוא ילד 

אוטיסט .
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שנה קשה לחקלאים
במועצה  לחקלאים  במיוחד  קשה  שנה  שנת  2001  הייתה 
ההדרים  לענף  ביותר  הגרועה  השנה  הייתה  האזורית .  זו 
בידיים  חמור  מחסור  של  המדינה .  צירוף  בהיסטוריית 
גרמו  מים  ומצוקת  יעילות  לא  שיווק  עובדות ,  חברות 
הם  המרכז  אזור  ישראל ,  ובעיקר  " ארץ  הענף .  לשיתוק 
מקומות אידיאליים לפרדס , אומר יוסי אונגר ,  מזכיר איגוד 
מהאזור  הם  טעימים  הכי  " התפוזים  דאז  ,  ההדרים  מגדלי 
הזה .  דובר על הקמת פרדסים בנגב והייתה   חשיבה להזרים 
את מי הקולחין של המרכז לשם . אבל מבחינת האקלים זה 
שמר  הקשה ,  אונגר  המתאים".  למרות   המצב  המקום  לא 
על אופטימיות זהירה : " לפרדסנים יש עדיין אמון בענף . 25 
רוצה  –  עד  6  שנים .  אני  נחשבים צעירים    אחוז מהפרדסים 
הפרדסנות  תוך  3-4  שנים .  כל  יסתדרו  שהדברים  לקוות 
תעבור למי קולחין ,  העלויות ירדו ,  הרווחים יעלו .  השאלה 

היא האם לאנשים תהיה הסבלנות " .

מאחדים את צור יגאל 
עם כוכב יאיר

לאחר מאבק משפטי שנמשך יותר מ- 3  שנים ,  החליט בג"ץ 
נגד החלטת שר  יגאל  וצור  יאיר  כוכב  לדחות את עתירות 
העתירות ,  דחיית  השניים .  משמעות  בין  לאחד  הפנים 
לאחר  להתאחד  אמורים  היו  היישובים  שני  כי   משמעותה 
צור  של  בשנת  2003.  בנוסף ,  בקשתה  הקרובות  הבחירות 
יגאל לקבל עצמאות עד   האיחוד נדחתה גם היא . " אני שמח 
שפעילות משותפת של המועצה האזורית ושל הועד בצור 
יגאל הביאה לתוצאה של איחוד בין הישובים ,  ולא של צירוף 
צור יגאל לכוכב יאיר כפי שרצו בכוכב יאיר בתחילה ",  אמר 
ראש המועצה מוטי דלג'ו .  הדיון בבג"ץ בנושא נמשך מחודש 
יוני  1998,  מאז הספיקו בצור יגאל לפתח ולחזק את היישוב 
במחלוקת  השנויה  וחברתית .  ההחלטה  יישובית  מבחינה 
במבחן  היישובים ,  אבל  בשני  מעורבות  בתגובות  התקבלה 

הזמן ,  האיחוד צלח.

חורשים  יער  הוצת  אוקטובר  חודש  מהומות  במהלך 
של  גדולה  משלחת  הגיעה  מכן  לאחר  הגדול .  חודש 
שהבטיחו   אמריקה  בצפון  היהודיים  הארגונים  ראשי 
את  דולר ,  לשקם  מליון  של  שמן  בצ'ק  זאת  גיבו   ואף 

היערות השרופים. 

שורפים ומשקמים  ספיר  במצפה  בתחילת  2001  נחנכה   - כיבוי  תחנת 
מענה  לתת  האש ,  שיועדה  כיבוי  תחנת  יגאל  שבצור 

לגזרה המזרחית של אזור השרון .

0 פרס הניהול   הכספי התקין - גם שנת  2000,  בדומה 
ובלא  תקציבי  באיזון  במועצה  קודמות ,  סוכמה  לשנים 
שהמועצה  ברציפות  השלישית  השנה  הייתה  גרעונות .  זו 

זכתה בפרס הניהול   הכספי התקין.
- מאות עובדי מערכת החינוך  ערב הצדעה לחינוך   0
שערכה  לחינוך  הצדעה  בערב  חלק  לקחו  השרון  בדרום 
המועצה האזורית ,  בו נפרדו ממנהל ביה"ס עמיאסף הוותיק , 

 גדעון בנימיני.
קומסקו  הצבעים  למפעל  הונחה  פינה  אבן   0

באזור התעשיה  " מצפה ספיר "  שבצור יגאל. 
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מחזקים את הבטחון 

ליישובי  בשטחים ,  הגיעו  הבטחוני  המצב  התערערות  עם 
התחיל  והמשטרה .  זה  הביטחון  מערכת  בכירי  המועצה 
במפכ"ל  אופיר ,  המשיך  דאז ,  גבי  העורף  פיקוד  באלוף 
אהרונישקי ,  וגולת  שלמה  רב-ניצב  לשעבר  המשטרה 
 – הביטחון   שר  אז  שהיה  מי  של  ביקורו  הייתה  הכותרת 
 בנימין  ) פואד (  בן אליעזר . " אזור השרון והמועצה האזורית 
ביטחונית ",  מבחינה  ביותר  הבעייתיים  אחד  להיות  הפך 
 אמר ראש המועצה ,  מוטי דלג'ו ,  בביקור שר הביטחון . " אנו 
פעילות  להיות  צריכה  כאלו  רגישים  שבאזורים  מאמינים 
שימנע  הפרדה  קו  כמו  פיזיים  באמצעים  מלווה  שתהיה 
הם מעבר  הכלכליים  רכב .  האמצעים  וכלי  אדם  בני  מעבר 
תקציבים  לקבל  חייבים  ואנו  מקומית  רשות  של  ליכולות 

נוספים כדי להגביר את ביטחון תושבינו " .

יהודה  50  בגני  שנת  2001,  חגגו  של  השבועות  חג  במוצאי 
אפילו  הוזמן  הטקס  חגגה ,  ואל  קיום .  הנוסטלגיה   שנות 
כבר  בריידשניידר ,  אז  יהודה ,  פיני  גני  של  הראשון  התינוק 
החגיגי ,  גם  לטקס  הוזמנו  הזמנים  מכל  בן  51.  תושבים 
כאלו שכבר אינם גרים בו .  בנוסף אליהם ,  הוזמנו גם תושבי 
יהודה .  ברחבה  גני  לצד  אירועים  לציין  סביון ,  הנוהגים 
הישוב ,  תמונות  ימי  את  המתעדת  תערוכה  הוצגה  גדולה 
שונות וכלים חקלאיים ששימשו את התושבים בעבר .  לצד 
התערוכה הוצבו דוכני אוכל ואף הוקם במקום מאהל בדואי 
שהציע פיתות עם לבנה כמיטב המסורת .  מכיוון שהאירוע 
התקיים בחג הביכורים ,  הוזמנו בהתאם למסורת המקומית 
כל התינוקות ה"חדשים "  של הישוב לטקס ביכורים אנושי 

וקיבלו  " תעודת תושב ". 

 50  לגני יהודה

משלחת הזדהות - על רקע יריות לעבר צור יגאל וכוכב 
תמיכה  משלחת  לארץ  פלסטינים ,  הגיעה  מיישובים  יאיר 

והזדהות של ארגון מכבי בריטניה וביקרה במועצה .

מתמטיקה  ללימוד  נסיונית  ערכה  בלוק "  -  " דיג'יי   0
בשם  " דיג'יי בלוק "  נחתה בגן  " רעות "  שבנווה ירק ,  ואפשרה 
מתקדמת  שיטה  אז  שנחשב  מה  עם  ללמוד  לתלמידים 

וחדשנית . 
לנשים  חדשה  הכשרה  תוכנית   - לנשים  קטן  עסק   0
שעבדו בענפי השירותים בקיבוצים ומעונינות לצאת לעבוד 

מחוץ לקיבוץ או להקים לעצמן עסק קטן .

השרון "  דרום  " הורה  הייצוגית   המחול  להקת 
מ- 30  הלהקות  כאחת  ציונה  ואת  להקמתה  שנה   חוגגת 

הטובות בארץ .
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 קהילה כפרית תומכת
לפעול  תומכת "  החל  כפרית  " קהילה  בשם   חדש  פרוייקט 
מגיל  60  תושב  לכל  האזורית .  הפרוייקט ,  פתוח  במועצה 
 ומעלה ,  מאפשר לחברים בו להתקשר להתקשר ל"אב בית " 
 ולבקש עזרה במגוון תחומים .  מהחלפת נורה ,  טיפול בברז 
דולף ,  עזרה בקניות וכלה בסיוע בהזמנת רופא או אמבולנס . 
בלעדית  סוציאלית  עובדת  פעלה  הבית  אב  של   לצדו 
סוציאליים  שירותים  למתן  אחראית  לפרויקט ,  שהייתה 
לתושב הותיק . " המוטו שלנו במתן שירותים לחבר הותיק , 
 הוא להשאיר אותו בקרב המשפחה והקהילה המוכרת ככל 
האפשר ",  הסבירה יהודית טל ,  מי שהייתה מנהלת המחלקה 
מקיימים  אנו  כך  " לצורך  במועצה ,  חברתיים  לשירותים 
מספר שירותים ,  כשה'קהילה הכפרית התומכת '  הוא שירות 
חיים ,  עצמאות  איכות  על  לשמור  לוותיק  שיסייע  חדש 

ופרטיות בביתו " .

מצדיעים לותיקים
 32  שנה מאז שהגיעו ראשוני המתיישבים למושב אלישמע , 
והוקרה  הצדעה  ערב  לארגן  האזורית  המועצה   החליטה 
לותיקי ומייסדי המושב .  האירוע אורגן   בשיתוף ועד המושב , 
 ועדת התרבות והפעילים הרבים מהישוב .  אחד-אחד הוזמנו 
הותיקים אל קידמת הבמה וקיבלו מידי ראש המועצה מוטי 
דלג'ו מגן ,  תעודת הוקרה חתומה על ידו ופרח .  מגינים חולקו 
גם לבני ותיקי המושב שהוריהם לא זכו להגיע לשנתו ה- 50. 
ריקודי  כלל  שלם ,  והוא  חודש  ארכה  ההוקרה  ערב   הפקת 
הורה ,  שירה וריקודים של ילדי המושב ,  הופעת להקת הזמר 
המקומית ומספר מערכונים שהחזירו את הצופים לאווירה , 

 לשפה ולמנהגים והתלבושות של ימי הקמת המושב.

בפעם השלישית ברציפות ,   - 0 כוכבי יופי לצור יגאל 
 זכה היישוב צור יגאל בחמישה כוכבי יופי ,  בתחרות  " קריה 

יפה לישראל " .
מוקמה  האזורית  המועצה   - למועצה  רביעי  מקום   0
המבוססות  המקומיות  הרשויות  ברשימת  הרביעי  במקום 

בארץ.
כביש  6,  החלה  על  העבודות  תחילת  עם   -  6 כביש   0
להיבנות גם חומת בטון מצומת הפירות שליד קלקיליה ,  עד 

סמוך לקיבוץ אייל כדי להגן על היישוב ועל הנוסעים.

להילחם  החליטו  האזורית  במועצה   - בנייה  פסולת 
במשליכי פסולת הבניה בשטחים הציבוריים .  הדרך לביצוע 
המועצה  ברחבי  שיסייר  מלאה  במשרה  -  פקח  ההחלטה  

ויאכוף את החוק .

אגירת מי השטפונות - מליון קוב מי שטפונות נאגרו 
לנציבות  משותף  במבצע  ההר  אקוויפר  למאגר  והוחדרו 
המים ,  רשות ניקוז ירקון ולמועצה האזורית .  עלות ההחדרה 
כ -   28,000  ש"ח ושווי המים שנאגר הינו למעלה ממליון ש"ח ! 



73

2002מסכמים שנה
מקימים מערך חירום

החירום  מצב  עם  להתמודד  איך  למדה  שהמדינה  בזמן 
את  זירזה  האזורית  להתעצב ,  המועצה  שהתחיל  החדש 
המערך   היה  של  שלה .  המוטו  החירום  מערך  של  הקמתו 
ידע ,  מיומנות  להם  ולהקנות  היישוב  בתוך  הגופים  חיזוק 
חירום .  אירוע  של  הראשון  השלב  עם  להתמודדות  וחוסן 
החירום  מטה  את  להפעיל  המערך  אמור   במקביל ,  היה 
והלוגיסטיקה  הביטחון ,  החינוך  ממחלקות  הבנוי  במועצה 
וכן מחלקת הרווחה . " ישובים ותושבים שלא יהיו שותפים , 
 עלולים להיות מופתעים ",  הזהיר קב"ט המועצה דאז ,  איציק 
" הגענו למסקנה שצריך לעשות בעצמנו למען עצמנו  רון , 
בשיתוף האוכלוסייה .  בכל הנוגע לביטחון ,    אי אפשר להפיל 
את כל האחריות רק על קצין הביטחון של היישוב ,  על יושב 
תפקידו  את  ידע  אחד  שכל  היא  והסייר .  השאיפה  הראש 
ובתיאום עם  נכון  לו כל הכלים לפעול  ויהיו  בשעת חירום 

שאר הגורמים במועצה " .

עוברים לירוק
הטרנד הירוק החל לתפוס תאוצה ולא דילג גם על המועצה 
במועצה  להופיע  שנת  2002  החלו  האזורית .  מאמצע 
לכמות  מנת   להגיע  וצבעים ,  על  גדלים  בשלל  מיחזוריות 
הפסולת ,  )15%  מכמות  מקומית   לרשות  הנחוצה  המיחזור 
מתקן  לפחות  הותקן  יישוב  שנים (.  בכל  חמש   ו -25%  תוך 
–  שניים .  במתן  מיחזור אחד ,  וביישובים גדולים או ארוכים  
הוצבו שישה מתקנים ,  ובצור יגאל לא פחות מ- 12.  למרות 
במתקני  להשתמש  תושבים  לחייב  יכלה  לא  שהמועצה 
במאות  במהירות  התמלאו  הירוקים  המיחזור ,  הכלובים 
שונים .  הפרוייקט ,  שמומן  בגדלים  פלסטיק  וכלי  בקבוקים 
מחזור  " אביב   תעשיות  וחברת   האזורית  המועצה  ידי  על 
בע"מ ",  זכה להצלחה רבה תוך זמן קצר ,  והוא פועל בהצלחה 

דומה עד היום . 

נשלחו  המועצה  מליאת  נציגי  כל   - גישור  קורס 
לקורס גישור על מנת לסייע ופתור סכסוכים מקומיים 

ביישוב באמצעות גישור ולא דרך בתי המשפט . 

המועצה -  איל ,  רמת  מקיבוצי  שלושה   - רובוטית  רפת 
לרפת  שלהם  הרפתות  את  מאגדים  ונחשונים  הכובש 
רובוטית משותפת .  פאר הטכנולוגיה העולמית ,  ההייטק של 

הרפתות   ממש כאן בשרון .  0 מהפכה תחבורתית - במהלך השנה עשוי אזור השרון 
בכביש  6  דרך  4  קטעי  תחבורתית .  מהפכה  לעבור  הדרומי 

 יפתחו לציבור וכביש  55  יעבור שידרוג . 
0 ביקור הרמטכ"ל - הרמטכ"ל החדש ,  משה יעלון הגיע 

לסיור בטחוני במועצה . 
0 הוקמה מפקדת נוער - המועצה בשיתוף אגף קהילה 
ובמסגרתה  חדשה  נוער  מפקדת  הקימו  אזרחי  ומשמר 
ישולבו כ - 100  בני נוער בפעילויות שיטור שונות .  בני הנוער 

עברו   הכשרה מקיפה . 
0  ממחזרים - בחצי שנה בלבד נאספו בשטחי המועצה 

כ- 10.5  טון כלי פלסטיק למיחזור מתוך  54  מתקנים שונים.
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התקדמות  משמעה  ומאוזן  בריא  תקציב  עם  שנה  עוד 
נוספת ומשמעותית בבנייה בכל יישובי המועצה .  בכפר 
הנוער   החדש .  מועדון  על  העבודות  נסתיימו  סירקין 
כיכרות  נבנו  רימון  וגת  אליהו ,  מתן  יגאל ,  ניר   בצור 
חדשה  ביוב  למערכת  חוברו  שונים  חדשים ,  ויישובים 
ביותר  הגדול  האחרונה .  הפרוייקט  בשנה  שהוקמה 
וגידים ,  היה מתחם המועצה החדש  שהחל לקרום עור 
ליד נווה ירק .  גודלו  3,600  מטר ובו אולם עם  300  מקומות 
חניה  400  מקומות  חירום ,  לשעת  משק  ישיבה ,  מרכז 
ומתנ"ס .  בנייתו תוכננה להסתיים באוגוסט  2003.  לאחר 
החדש ,  השש-שנתי  הספר  בית  של  בנייתו  שהוקפאה 
 החליטה המועצה לעתור לבג"ץ ,  על מנת לנסות ולכלול 

את הקמת בית הספר בתוכניות הבנייה הקיימות.

שבבים אלקטרוניים לזיהוי  
עתידנית  טכנולוגיה  מאשר  פחות  כלא  אז  שנדמה  מה 
לזיהוי  אלקטרוניים  –  שבבים  הכלל   רשות  להיות  הפך 
המושתלים מתחת לעור .  אמנם השבבים מיועדים לכלבים 
וחתולים ,  אבל עדיין ,  זה די מרשים .  לקראת סוף  2002  החלה 
בשבב  בתחומה  הכלבים  כל  את  לסמן  האזורית  המועצה 
אורז ,  הוא  גרגר  של  בגודל  אלקטרוני .  השבב   הינו  זיהוי 
יושב מתחת לעור והוא משדר זיהוי ייחודי רק לו ומאפשר , 
 בעזרת קורא מיוחד ,  זיהוי מוחלט ואמין של הכלב .  בעזרת 
השבב ,  יכלו בעלי כלבים וחתולים למצוא בקלות בעלי חיים 

שנעלמו ליישוב רחוק ,  שנגנבו או שנלכדו.

מתחם חדש למועצה 

אש ,  לכיבוי  מיוחד  שטח  טרקטורון   - כיבוי  טרקטורון 
 נרכש למועצה על מנת לתת מענה יעיל ומהיר לכיבוי אש 
שטח  בתנאי  לנוע  מסוגל  מיוערים .  הטרקטורון  באזורים 
קשים כשהוא גורר עימו מיכל מים בן  400  ליטר וצינור כיבוי 

באורך  100  מטרים .

משלב ,  יוסף  האלוף   - העורף   פיקוד  אלוף  ביקור 
 ביקר במועצה וקיבל סקירה על כלל האיומים הביטחוניים 

העומדים בפני תושבי המועצה .
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חוגגים יובל לעינת
חגיגות היובל הגיעו גם לקיבוץ עינת .  חברי הקיבוץ החליטו 
זכרונות ,  נאומים  העלאת  של  אחד  בערב  להסתפק  לא 
ומופעים ,  ויצאו לשלל פעילויות יוצאות דופן על מנת לחגוג 
ובדרך  הצפוני  בנגב  טיול  הייתה  המאורע .  הראשונה  את 
שכלל  כיף  מיום  הקיבוץ  ותיקי  מכן ,  נהנו  הבשמים .  לאחר 
ארוחת   בוקר גדולה ,  טיול אל נאות קדומית ,  ארוחת צהריים 
חגיגית וקבלת שי אישי צנוע .  שיא החגיגות הגיע עם טקס  
" קציר החיטים "  שנערך חודש לאחר מכן .  באותה שנה היו 
כמאה  ועוד  בנים  50  במסלול  כ- 160  בנים ,  בקיבוץ  חברים 

תושבים.

גדר הפרדה בטחונית
ביטחונית  הפרדה  גדר  להקמת  ממושך  מאבק  בתום 
אוקטובר  2002  בחודש  התפר ,  החלו  קו  לאורך 
בדרום  נתן  צור  רכב  באזור  הגדר  להקמת   העבודות 
המועצה  ראש  עם  דיונים  קדמו  השרון .  להחלטה 
האזורית מוטי דלג'ו ונציגי היישובים ,  סיור של נציגי 
תוואי  בשטח  המנכ"ל  בראשות  הביטחון  מערכת 
הגדר   המתוכננת וכן פעולות מחאה של ועד הפעולה 
מקרב תושבי מתן והישובים הסמוכים .  במועצה דאגו 
להבהיר כי המאבק בנושא תם ,  אך לא נשלם .  המועצה 
מגמה  מתוך  הנושא  אחר  לעקוב  להמשיך  הבטיחה 
התנהלו  התושבים .  העבודות  ביטחון  את  להבטיח 

בקצב מזורז והיו צפויות להסתיים בתוך כשנה.

לצי  נוספו  חדשים  אוטובוסים  שני   - תלמידים  הסעת 
ברחבי  תלמידים  להסעת  ייועדו  המועצה .  הם  של  החדיש 

המועצה אל בתי הספר .

מלכת המדבר - מרב מילר ,  תושבת המועצה השתתפה 
במסע מלכת המדבר במדבריות אתיופיה . 

- בצור יגאל נחנך אולם ספורט  0 אולם ספורט חדש 
חדש שנתרם על ידי מפעל הפיס. 

על  קשבת "  לשמירה  " אוזן  פרוייקט    - קשבת"  "אוזן   0
קשר עם תושבים וותיקים ציין  5  שנים להקמתו ,  בהשתתפות 

ראש המועצה ו- 12  פעילי הפרוייקט.
0 הקפאת בנייה - בנייתו של בית ספר שש-שנתי חדש 

בתחום המועצה הוקפאה על ידי משרד החינוך.
מגמת תיאטרון נפתחה התיכון עמיאסף  

הצעיר  הקהל  לדרישות  מענה  לתת  כדי  נפתחה  המגמה 
התיכון  ובהנהלת  המגמה  את  לפתוח  שביקש  והאסרטיבי 

החליטו להרים את הכפפה . 
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קודחים נפט  
חברת  " גבעות עולם קידוחי נפט "  החלה בחיפוש נפט באזור 
קדחה  יותר  מוקדם  שנים  ששלוש  ימין .  לאחר  נווה  מושב 
אלישמע ,  ללא   הצלחה ,  השקיעה  מושב  באזור  החברה 
ימין .  בנווה  בחיפושים  שקלים  מ- 6  מיליון  יותר  החברה 
נמצא  הקידוח  באזור  כי  העריכו  החברה  מטעם   מומחים 
סלע קדום ,  רווי נפט ,    המשתרע על שטח של למעלה מ- 200 
בגובה  45  מגדל  הקידוח  לצורך  העמידה   קמ"ר .  החברה 
 מטרים אותו ניתן היה לראות מקבר בנימין .  בשלב הראשון 
" מגד  4",  לשם   שזכה  הקידוח  החברה ,  במסגרת  קדחה 
יהיו  הקידוח  שתוצאות  של  4,700  מטרים ,  בתקווה   לעומק 

חיוביות ואז תגיע לעומקים גדולים יותר . 

רכבת בשטחי המועצה  
פחות ,  לא  רב  ראש  וכאב  רבים  רבות ,  דיונים  שנים  אחרי 
סבא .  בכפר  הרכבת  תחנת  רמה  תרועה  בקול   נפתחה 
 התחנה השלימה את קו כפר סבא-תל אביב שהבטיח הקלה 
פשוטה  בבוקר ,  והתניידות  תנועה  בעומסי  משמעותית 
ונעימה לתושבי המועצה האזורית העובדים בתל אביב .  עם 
מהכיוונים ,  אחד  לכל  שעה  חצי  כל  רכבת  פתיחתה ,  יצאה 
 והובטח שעם השנים תגדל התכיפות ליציאה כל רבע שעה . 
לתנועה .  החדש  ישראל  כביש  6  חוצה  התחנה ,  נפתח   לצד 
 רבים מתושבי המועצה ,  שיישוביהם נושקים לכביש ,  נשמו 
בבוקר  הפקקים  את  לחתוך  להם  כשהתאפשר  לרווחה 

ולנסוע על הכביש המהיר והחדיש . 

-  הגיל  לגמלאות  הפרישה  לגיל  הכנה  סדנת    0
הרווחה  מחלקת  אליהו  ביוזמת  בניר  נפתחה  השלישי,  

ובתמיכת מזכירות הקיבוץ.
לילדים  והורים  האזורית  המועצה  אתר  שודרג   0
בהרשמה  הילדים  לגני  ילדיהם  את  לרשום  יכולים  צעירים 

מקוונת.
פרס זהב על ניהול כספי ניתן למועצה - לאחר   0
משרד  של  הכספי  הניהול  בפרס  החמישית  בפעם  שזכתה 
הפנים ,  הוענק למועצה פרס זהב על ניהול כספי במעמד שר 

הפנים דאז ,  אלי ישי.

0  מבנה ספרייה חדש נחנך במושב שדי חמד . לספרייה 
החדשה הועברו  2,500  ספרים מהמבנה הישן   .

עם  לילדים  להורים  סדנא  נפתחה  יגאל  בצור   0
צרכים מיוחדים.

0 כביש  551  מצומת אייל אל מחלף הדרים אושר לסלילה 
האישורים  את  לקבל  נסיונות  של  ארוכות  שנים  לאחר 

המתאימים.

וטרינרית   - משוטטים  ותנים  שועלים 
במספר  חדה  עלייה  ישנה  כי  התריעה  המועצה 
המועצה  ביישובי  המשוטטים  והתנים  השועלים 

ופורצים לחצרות הבתים .
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שוטרים על אופניים  

ביישוב  האזרחי ,  הוקמה  במשמר  ההתנדבות  במסגרת 
הקמתה ,  פעלו  האופניים .  עם  –  יחידת  חדשה   יחידה  מתן 
ומרץ ,  מוטיבציה  חדורי  האופניים 15  מתנדבים  ביחידת 
 שמטרתם להגן על הישוב ולשלב ביטחון עם הנאה .  מתנדבי 
היישוב ,  בתוך  הלילה  בשעות  סיוריהם  את  ערכו  היחידה 
חורשים .  היחידה  יער  בתוך  הסיורים  נערכו  שבוע   ובסופי 
הבטיחה יכולת ניידות גבוהה לשטחים צפופים או בעיתיים 
למעבר רכב ממונע ,  יכולת הגעה מהירה ושקטה לאירועים 

ביטחוניים וכמובן ,  גיבוש ופעילות חברתית ובריאותית . 

מועצה מוסמכת
את  בהצלחה  שעברה  לאחר 
המבדק של מכון התקנים ונמצאה 
המועצה  להסמכה ,  זכתה  ראויה 
תקן  לתו  השרון  דרום  האזורית 

לניהול איכות  " איזו  9001". 
 ביוזמת ראש המועצה מוטי דלג'ו ,  ובסיוע משרד החקלאות 
ומשרד הפנים ,  הפכה המועצה האזורית לראשונה בישראל 
ופעילותה .  מחלקותיה  כלל  לאיזו  9001  על  שהוסמכה 
 תהליך ההסמכה בוצע על ידי אנשי מכון התקנים הישראלי . 
 במקביל לתהליך הסמכת המועצה ,  צורפו לפרויקט חמישה 
ירק ,  עדנים ,  מעש ,  נוה  הם :  כפר  שהוסמכו   אף  מושבים 
 מגשימים וגבעת חן . " באופן מעשי ,  עברה המועצה תהליך 
בו נותחו מהלכי עבודה במחלקות השונות והוגדרו שיטות 
בקרה שכל עובד אמור לבצע על מהלך העבודה שלו ",  סיפר 
ד"ר אברהם אופק ממכון אפק ,  שליווה את המועצה במהלך 

הפרויקט . 

את  העוקף  הכביש  נפתח   - חורשים  עוקף  כביש   0
חורשים  )5232(  מצומת ברא ועד מתן . 

0  ספרייה חדשה - מבנה ספרייה חדש נחנך במושב שדי 
חמד ,  והועברו אליו  2,500  ספרים מהמבנה הישן.

להורים  סדנא  נפתחה  יגאל  בצור   - להורים  סדנא   0
לילדים עם צרכים מיוחדים.

0 כביש  551  מצומת אייל אל מחלף הדרים אושר לסלילה 
האישורים  את  לקבל  נסיונות  של  ארוכות  שנים  לאחר 

המתאימים.
0 שבוע קצר - תלמידי המועצה האזורית עברו לשבוע 

לימודים בן חמישה ימים .

ובמעמד הפתיחה  נחנך  חיים  בגן  החדש  0 המועדון 
נערך ערב הוקרה 
והצדעה לותיקים.
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מצרפים וגורעים ישובים
בכ- 90  איחודים  לבצע  הפנים  משרד  החלטת  לאחר 
בעלויות ,  שינויים  לחסכון  להביא  מנת  על  בארץ   רשויות 
משמעותיים נעשו ביישובי המועצה האזורית   דרום השרון . 
כועד  האזורית  למועצה  השבים  רמות   ראשית ,  הצטרפה 
מקומי ,  והביאה את מניין היישובים במועצה ל- 30.  היישוב 
מנה באותה תקופה   1,200   תושבים .  לעומת זאת ,  גני יהודה 
פרשה מהמועצה האזורית ,  וחברה לסביון לאחר שבבחירות 
משותף .  המהלך  מועצה  ראש  בחרו  המקומיות  לרשויות 
זכה   ביישוב ובמועצה לתגובות מעורבות ,  ונטען לצירוף גני 
יהודה ,  ישוב הנמצא ,  בדומה לסביון ,  בדירוג סוציו-אקונומי 
שהתכוון  כפי  מספר   הרשויות  את  מצמצם  גבוה ,  אינו 
ומתן השירותים של  פוגע בבסיס המס  רק  המחוקק ,  אלא 

דרום השרון . 
כביש  6  פתיחת  מכביש  6  ארנונה  דורשים 
 לתנועה שימח תושבים רבים .  האפשרות להימנע מפקקים 
העובדים  לאלו  קרץ  לעבודה  ישר  מהבית  ולהגיע  בבוקר 
ידעו ,  הוא  לא  רבים  שתושבים  מה  מהבית .  אבל  רחוק 
כ- 3,467  דונם  המועצה ,  ותופס  בשטחי  עובר  שהכביש 
משטחה .  בקשת ארנונה בגובה  17  מיליון ש"ח הוגשה על ידי 
הייוויז "  ארץ  " דרך  לחברת   השרון  דרום  המועצה   האזורית 
היחסי  החלק  ישראל ,  עבור  חוצה  כביש  את   המפעילה 
כמו   שאנחנו  " בדיוק  המועצה .  בתחומי  העובר  הכביש  של 
צריכים להתמודד עם הקיצוצים במענקים ,  ובפגיעה בתזרים 
המזומנים ,  כך גם דרך ארץ תמצא את הדרך להתמודד עם 

התזרים שלה ",  אמרו במועצה . כנס הערכות לשעת חרום - לקראת המלחמה בעירק 
נערך במועצה כנס הערכות לשעת חרום בהשתתפות נציגים 

מהמועצה ,  משטרה ,  פיקוד העורף ומשמר הגבול . 

נחנך אולם הספורט במתן . 

במועצה  ביקר  ישראל  מקרקעי  מנהל  מנכ״ל 
בשל  רב  זמן  מתעכב  שביצועם  פרויקטים  לקדם  והבטיח 

בעיות בירוקרטיות שונות . 

0 מקווה טהרה חדש - בהשתתפות ראש המועצה מוטי 
דלג׳ו והרב הראשי לישראל דאז ,  מאיר לאו ,  נחנך בצור יגאל 

מקווה טהרה .
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 תיירות כפרית  

לקראת  הירקון ",  עבדה  נחל  " רשות  אנשי   עם  בשיתוף 
סוף  2003  המועצה האזורית על פרויקט שאפתני להפיכת 
המרחב סביב נחל הירקון לאבן שואבת לתיירות פנים ולמה 
שהם כינו  " ארץ הירקון ".  הפרוייקט תוכנן בשיתוף הישובים , 
 התושבים והיזמים אשר היו ממוקמים ברדיוס סביב הנחל , 
 כשהרעיון   היה להפוך את האזור כולו ל"שמורה ביוספרית " 

 בה הטבע והאדם הם חלק ממערכת גומלין אקולוגית . 

 70  לצופית ולגבעת חן 
החגיגות שנחגגו לאורך כל השנה במושב הסתיימו בחודש 
ספטמבר באירוע חגיגי .  החגיגות נפתחו למעשה בחג ה- 69 
נולדו  קסובר ,  אשר  לבית  התאומים  זוג   למושב ,  כאשר 
במושב בשנת עלייתו לקרקע  )1933(  עלו לבמה והכריזו על 
דגל  לראשונה  נחשף  היובל .  במעמד ההוא  אירועי  פתיחת 
צוין  כולה  השנה  הציבור .  לאורך  מבני  על  ונתלה  המושב 
היובל בדרכים שונות כשהמטרה העיקרית הייתה לספר את 
" ילדי "  הנרות   את  המקום .  בחנוכה ,  למשל ,  הדליקו  סיפור 
 שנת  33'  אשר חוגגים עם המושב את שנתם ה- 70.  גם בגבעת 
חן חגגו  70  שנים לעלייה לקרקע באירועים דומים ,  והדגישו 
ה"ביחד "  שהייתה  תחושת  את  להשיב  הרצון  את  במיוחד 

חזקה עם הקמת היישוב ונשחקה עם השנים.

נחנך מועדון נוער 
חדש בנוה ירק . 

 המועדון משתרע על 
שטח של  240  מ"ר .

ראש הממשלה אהוד ברק היה אורח המועצה 
האזורית .  במסגרת ביקורו סייר לאורך גדר ההפרדה 

הבטחונית וביקר בישובים מתן ,  נירית וניר אליהו .

בנויה  גדר ההפרדה .  הגדר  בניית  מסתיימת 
קריית המועצה החדשה - העבודות לבניית קריית מ - 8  מכשולים שונים . 

המועצה החדשה החלו .  צפויות להסתיים בתוך כשנה . 
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תלבושת אחידה
עלה לדיון נושא התלבושת האחידה בבתי הספר בארץ .  מה 
שהיה עד אותה שנה סממן לתיכונים בסדרות אמריקאיות , 
בישראל .  הסיבות  ביניים  וחטיבות  בתיכונים  להכרח   הפך 
לשינוי רבות ומגוונות ,  החל ברצון לחסוך בהוצאות הבגדים , 
בצורך   וכלה  הולמת  בלתי  מהופעה  להינמע  דרך   מציאת 
 לקדם נושאים כמו משמעת ,  מסגרת ,  שייכות ואחידות .  שני 
בתי ספר במועצה אימצו את הטרנד לפני כולם :  בית הספר 
ובית הספר השש-שנתי   סירקין  " כצנלסון "  שבכפר  היסודי  
" עמיאסף "  שבבית ברל .  התלבושת האחידה בארץ הסתפקה 
" התלבטנו  הספר .  בית  סמל  עם  וסווטשירט  בחולצה 

בשיתוף  וארוכות  קשות 
לגבי  ההורים  ועד 
התלבושת ",  סיפרה 
" עמיאסף "  דאז ,  מנהלת  
" בתלבושת  אבנון .   ציפי 
חופשית יש מקום לביטוי 
שהחלה  חופשי ,  ועד 
החשופה  הבטן  אופנת 
 – הנמוכים   והמכנסיים 
הולמת  שאינה   אופנה 
חינוכי ,  תלמידינו  מוסד 
סבירה  בצורה  התלבשו 

וצנועה ".  

מרחיבים את המט"ש
השפכים   טיהור  א '  במפעל  שלב  בניית  שהושלמה  לאחר 
לו  נוספה  השנה  המזרחי ,  בתחילת  השרון  ) מט"ש (  דרום 
ומשפרת  הבריכות  מי  אל  חמצו  במזרימה  אוורור  מערכת 
המצוי  האורגני  החומר  פירוק  תהליך  יעילות  את  בכך 
חול ,  עדין ,  הפרדת  ראשוני ,  סינון  סינון  בשפכים .  לאחר 
 בריכת שיקוע ,  בריכת אוורור ,  בריכת שיקוע שנייה ובריכה 
את  המזרימה  שאיבה  לתחנת  המים  אופרטיבית ,  מגיעים 
המים המטוהרים למאגר ניר אליהו .  המט"ש המשודרג היה 
מסוגל לטהר כ - 12,000  קוב מים ליום ,  וטיפל במי השופכין 
של קלקיליה ,  אלפי מנשה ,  נווה ימין ,  נווה ירק ,  אלישמע ,  גני 
עם וירקונה .  המים המטוהרים הגיעו בסוף התהליך הארוך 
המועצה  ברחבי  ודשא  כותנה  לפרדסים ,  מטעים ,  גידולי 

האזורית דרום השרון . 

הלימודים ,  שנת  תחילת  לפני   - משפצים  נערים 
לביצוע  הספר  אסף "  בבית  " עמי  תלמידי    נאספו 

עבודות שיפוץ ותחזוקה למתקנים השונים.

נחנך מועדון הנוער החדש במושב חגור   
נוער  וכינוסי  ילדים  המועדון משמש לחוגים ,  הצגות 

שונים ,  אולם מרכזי ,  חדרי חוגים ,  שירותים וממ"ד .

להשתמש  מפסיק  מגשימים  מושב   - ספיגה  בורות   0
המושב  חיבור  עבודות  שנסתיימו  ספיגה ,  לאחר  בבורות 

לרשת הביוב . 
הזיכרון  יום  בערב   - עם  בגני  הלוט  הסרת  טקס   0
לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה ,  התקיים בגני עם טקס 

הסרת הלוט מעל אנדרטה לזכר חללי צה"ל בני המושב.
כנגד חיבורם לשכונת   0  תושבי נירית יצאו להפגנה 

" נוף השרון ",  שהשתייכה למועצה המקומית אלפי מנשה . 
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שומרים על הירוק  
ועדת החקירה לגבולות עיריית כפר סבא ודרום השרון 
הראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,  דחתה את 
ולסיפוח  גבולותיה  להרחבת  סבא  כפר  עיריית  בקשת 
 3,230  דונם משטחי ישובי דרום השרון לשטחה .  הועדה 
בעתודות  ממשי  מחסור  אין  סבא  לכפר  כי  החליטה 
בנייה ,  כי אין לצרף לשטח השיפוט של   כפר סבא אדמה 
חקלאי  ידי  על  ובהצלחה  כהלכה  המעובדת  חקלאית 
לצד  לבנייה ,  וכי  המיועדת  לקרקע  ולהפכה  האזור 
הבקשה לספח את בית ברל ולהפוך   את כפר סבא לעיר 
נדל"ניים .  במהלך  שיקולים  אוניברסיטאית ,  נמצאים 
דלג'ו ,  כי  מוטי  המועצה  ראש  טען  המשפטי  המאבק 
כשטחים  השטחים   המבוקשים  את  לשמור  הראוי  מן 
ירוקים ופתוחים ולא לשנות את ייעודם למטרות בנייה . 
 בנוסף יש לשמור על צביונם החקלאי-כפרי של ישובי 

האזור .   

ארץ הירקון 
כמו בכל שנה ,  גם ב- 2004  השתתפו מאות מתושבי המועצה 
שנה ,  המסורתית .  באותה  השרון  דרום  בצעדת  האזורית 
נחל   הירקון ,  במסלול  לאורך  הצעדה   לראשונה ,  התקיימה 
של  7  ק"מ ,  במה שמכונה  " ארץ הירקון ".  הצועדים התחילו 
לאורך  ומשם  החדש  המועצה  בבית  הצעדה  מסלול  את 
החברה  של  דוכנים  הוצבו  הירקון .  במהלך   הצעדה  תוואי 
להגנת הטבע ומדריכים מתנדבים העניקו לצועדים הסברים 
על החי והצומח באזור .  נחל הירקון חולף בתחומן של שבת  
של  ובשטחים  בשדות  גובל  הוא  השרון   רשויות ,  ובדרום 
ירקונה ,  עינת ,  עדנים ,  נווה ירק ,  אלישמע וגבעת השלושה . 
 פרויקט  " ארץ הירקון ",  הוא פרוייקט שניזום על ידי החברה 
להגנת הטבע בשיתוף עם המועצה האזורית דרום השרון , 
פעילות  הירקון ,  ונערכה  פארק  ונוקה  תוחזק   במסגרתו 

הסברה לחשיבותו האקולוגית וההיסטורית .  

0 מקום השני בארץ - בסקר שערכה חברת ביזנס 
דאטה ישראל )BDI( דורגה המועצה האזורית במקום השני 

בארץ ביעילות השירות שהיא מציעה .  
0 תעודת זהב 

אחרי שזכתה שבע פעמים ברציפות בפרס הניהול הכספי 
התקין ,  זכתה המועצה האזורית בתעודת זהב בתחום.

לאיחוד  החוק  במסגרת   - רשויות   לאיחוד  חוק   0
עם  השבים  רמות  בתחילת  2004  היישוב  רשויות ,  אוחד 

המועצה האזורית דרום השרון .
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חטיבת ביניים חדשה
חטיבת  בספטמבר  2004  ראתה  שנפתחה  הלימודים  שנת 
ביניים חדשה בתחומי המועצה האזורית .  חטיבת  " בית חינוך 
ירקון "  שבקריית המועצה נפתחה עם  2  1  כיתות לימוד ,  חדר 
שנה  מעבדות .  באותה  ומספר  מנהלת ,  ספריה  מורים ,  חדר 
למדו בביה"ס  145  תלמידי שכבת ז '  ב- 4  כיתות ,  כאשר בכל 
יצמח  עד שבית הספר  נוספת  כיתה  שנה אמורה   להתווסף 
משלל  תלמידים  הגיעו  החדש  הספר  בית  ל- 12  כיתות .  אל 
יישובי המועצה הסמוכים :  אלישמע ,  גבעת השלושה ,    גני עם , 
סירקין ,  מעש ,  כפר  רימון ,  חגור ,  חורשים ,  ירקונה ,  כפר   גת 
 מגשימים ,  נווה ירק ,  נחשונים ,  נירית ,  עדנים ,  עינת ושדה חמד . 
 אביבה גרוס ,  שמילאה את תפקיד סגנית המנהלת לעניינים 
פדגוגיים בבית הספר  " עמי אסף ",  נבחרה להקים ולנהל את 
החטיבה החדשה . " את הפן ההתנדבותי ,  עם   הפנים לקהילה , 
 אני רוצה להנהיג כתכנית קבועה ,  שיטתית ומתמשכת  –  בה 
תלמידים יוכלו לתרום מכישוריהם ולעזור לתלמידים אחרים 

ולקהילה כולם ",  אמרה . 

רפת משודרגת
השרון ,  רשמת  דרום  האזורית  המועצה  מקיבוצי  בשלושה 
הכובש ,  אייל וחורשים ,  שופצו הרפתות והן הועמדו בתקני 
איכות סביבה מחמירים .  קיבוץ נחשונים הצטרף אל שלושת 
הישובים זמן קצר לאחר מכן .  השיפוצים זיכו יותר מ- 1,400 
לעמוד  הייתה  משודרגים .  המטרה  מגורים  בתנאי   פרות 
הוא  הרעיון  מחמירים ,  כשבפועל  סביבה  איכות  בתקני 
למנוע מהגשם לשטוף את הזבל האורגני שמייצרות הפרות , 
 ולעצור את חלחולו ישירות למי התהום .  בקיבוץ   אייל דיווחו 
כבר בחודש הראשון לאחר השיפוץ על חלב באיכות טובה 
ביותר לליטר .  מכאן  יותר ,  מה שזיכה אותם במחיר הגבוה 
הסיקו בקיבוץ כי השיפור בתנאי מגורי הפרות לא תורם רק 
לאיכות הסביבה ,  אלא גם הביא לחלב נקי יותר מחיידקים. 

0  נהיגה מתקדמת - נהגי המועצה עברו הכשרה בנהיגה 
מתקדמת הכוללת :  החלקה ,  הישרדות ,  ותפקוד במצבי לחץ 

ואיום .- )14 ( 
האזרחי  המשמר  למתנדבי  והצדעה  הוקרה  ערב    0
ומג"ב והשבעת מחזור נוסף של נוער מג"ב נערך בבית ברל .

0 סל ביכורים לראש הממשלה
נציגי בתי הספר בצופית וברמת הכובש העניקו סל ביכורים 

לראש הממשלה אריאל שרון .

בהשתתפות  1500  תושבים  ענק  צפרות  הפנינג 
התקיים בקיבוץ חורשים. 
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תנופת בנייה 
על אף המצב הכלכלי שהפך קשה בתחילת  2004 ,  והקיצוצים 
הארץ ,  ברחבי  אזוריות  מועצות  על  שהוטלו  הנרחבים 
 המשיכה המועצה האזורית דרום השרון   בבנייה רחבה ברוב 
בקריית  הביניים החדשה שנפתחה  היישובים .  לצד חטיבת 
המועצה ,  נפתח בצופית גן ילדים חדש בשטח של  125  מ"ר . 
זמן הגיעו לשלבי סיום תהליכי הבנייה של שלושה   באותו 
מועדוני נוער ביישובים עדנים ,  חגור וכפר מע"ש בגודל של 
כ- 200  מ"ר כל אחד ,  ובהם אולם מרכזי ,  חדרי חוגים ,  שירותים 
ימין ,  ירקונה  בנווה  נוספים  נוער  מועדוני  וממ"ד .  שלושה 
מגשימים  תכנון .  במושב  בשלבי  שנה  באותה  היו  וצופית 
והיא  המרכזית  הביוב  מערכת  בניית  זמן  באותו  הסתיימה 
החלו  סירקין  בכפר  יהוד ,  בעוד  העיר  של  זו  אל  חוברת 
העבודות לביצוע מערכת ביוב מרכזית ובשדה ורבורג נחנך 

מבנה ספריה חדש . 

מפעל למי קולחין
שבהזרמת  המשווע  הבזבוז  על  בארץ  דובר  ששנים  לאחר 
את  בהם  לעשות  הים ,  במקום  אל  מטוהרים  קולחים  מי 
השימוש המתבקש  –  השקיית שדות ,  הגיע סוף   סוף הפתרון 
לצרכים  קולחין  מי  להשבת  מפעלים  המתבקש :  בניית 
מפעל  תוכנן  השרון  דרום  האזורית  חקלאיים .  במועצה 
יחליפו  בשנה ,  אשר  מושבים  מים  קוב  שיספק  6  מיליון 
את השימוש במים שפירים .  גובה ההשקעה בבניית מפעל 
ההשבה עמד על כ- 40  מיליון ש"ח .  לצורך קידום הפרויקט , 
 הוקמה ע"י   המועצה חברה להשבת מי קולחין אשר תקים 
מאגרי  כולל  ההשבה  ההשבה .  מפעל  מפעל  את  ותתפעל 
וקווי סניקה להזרמת המים   מים לקליטת המים המושבים 
טיהור  ממפעל  ההשבה  מפעל  מקבל  מימיו   לשדות .  את 

השפכים  ) מט"ש (  ניר אליהו . 

הספריה בשדה ורבורג  

בשטחי  שבכביש  6  העובר  עירון  מחלף  נפתח 
המועצה ,  ותעריפי הנסיעה בו עלו ב -15%.

מוטי  המועצה  בראש  מלווה   - החדש   ביישוב  ביקור 
דלג'ו ,  הגיעה דליה רבין ,  בתו של יצחק רבין ,  לביקור ביישוב 

החדש  " צור יצחק ". 
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שכונה מחוץ לנירית
אחרי מאבק ממושך ,  נדחתה עתירתו של היישוב הקהילתי 
נירית ,  שביקש להפסיק את המהלכים להקמתה של שכונה 
חדשה הצמודה ליישוב מצדו השני של הקו הירוק .  בעתירתו 
לבג״ץ ,  ביקש היישוב לבחון את חוקיות הקמת השכונה מצד 
אחד ואת חוקיות כפיית החיבור של השכונה על נירית מצד 
שני .  בעתירה טען היישוב כי  ״ השכונה החדשה תהפוך את 
החברתי  באופיו  לשינוי  למחצה ,  תביא  להתנחלות  נירית 
התנחלות ,  תוך  במעשה  חלק  ליטול  תושביו  את  ותאלץ 
סיפוח אדמות פלשתינאיות לישראל ,  והכל בניגוד למשפט 
הממשלה  של  המדינית  להתחייבות  ובניגוד  הבינלאומי 
בית  שדחה  הדרכים ״  .  לאחר  מפת  את  עצמה  על  לקבל 
המשפט את העתירה ,  הדביר דרור גינת ,  מזכיר היישוב דאז , 
 את תוכניות היישוב לעתיד : ״ לאחר בחינת בית המשפט על 
ביישוב  נרחב  דיון  יערך  הועד  ואנשי  המשפטנים  צוות  ידי 
הארוך  לטווח  וההשלכות  השונות  הפעולה  אפשרויות  על 
שלהן .  האפשרויות העיקריות הן שיתוף פעולה   עם היזם או 

לחילופים התנגדות לחיבור השונה שתקום לנירית ״. 

שומרים על השטחים הפתוחים 
להעביר  הממליצה  הארצית  המתאר  תוכנית  רקע  על 
למרקם העירוני  82  יישובים ומוסדות ברחבי הארץ  ) תמ"א 
המועצה  ובהן  האזוריות  המועצות  למאבק   35(,  יצאו 
האזורית דרום השרון .  במועצות תענו כי אימוץ תמ"א  35 
 יוביל במישרין לחיסולם של השטחים הפתוחים והיישובים 
אמר  האזוריות  המועצות  של  חירום  החקלאיים .  בכנס 
ראש המועצה מוטי דלג'ו : " אם התוכנית הזו תאושר ,  זו 
תהיה בכייה לדורות .  מאחורי הלחצים לאישור המרקמים 
העירוניים בתמ"א  35  עומדים כוחות כלכליים ונדל"ניים 
שבינם ובין איכות החיים ואיכות הסביבה אין ולא כלום . 
 כל עניינם מתמצה ברווח לכיסם .  אישור התמ"א יהיה אות 
הפתיחה למירוץ חסר מעצורים להפשרת קרקעות בינוי 
וחיבול השטחים הפתוחים ".  בעוד המועצה ניסתה לבלום 
את המהלך ,  היא גם   קראה לתושבים המודאגים להושיט 
פעולת  לכל  להתגייס  וצריכים  יכולים  " התושבים  יד : 
מחאה שיוזמת המועצה האזורית ,  ומי שמכיר שרים ויכול 

לסבר את אוזנם ,  שיעשה זאת ",  אמרו במועצה . 

החקלאים של דרום השרון שברו שיא כאשר   תותים -   0
18%  מכלל התותים הנמכרים בארץ הם של המותג המקומי , 

" ביו תות "  . 
במועצה  נערך  חירום (  לשעת  ) מטה  מל"ח  תרגיל    0
קשה  מתיחות  ישנה  לפיו  תרחיש  בתרגיל  דומה  האזורית. 

בגבול הצפון ,  על סף מלחמה עם סוריה.
דורש  דלג'ו  מוטי  המועצה  ראש   - עימות  יישובי   0
עימות ,  מה  קו  כיישובי  השרון  דרום  יישובי  את  להגדיר 

שיאפשר למשהב"ט להשתתף המימון ממ"דים בהם.

לאתר  הוטו  שטפונות  מי  קו״ב  מליוני 
חציבה נטוש במחצבת  ״חצב ״. 
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במטרה להביא לשינוי במערכת היחסים בין מג"ב ליישובים 
את  ולהרחיב  פעולה  שיתופי  בארץ ,  לקדם  הכפריים 
המועצה  המועצה ,  ערכה  ביישובי  מג"ב  אחריות  תחומי 
האזורית דרום השרון כנס קב"טים ארצי .  אל הכנס ,  שנערך 
פארס ,  וראש  חוסיין  דאז ,  ניצב  מג"ב  מפקד  בהשתתפות 
של  ביטחון  קציני  דלג'ו ,  הגיעו  מוטי  השרון  דרום  מועצת 
שהתגבש  המרכזי  הארץ .  הרעיון  מכל  האזוריות  המועצות 
בכנס ,  דיבר על הקמת פורום שותפות בין מג"ב לנציגי   כל 
נציג אחר  יהיו אלו ראשי מועצה ,  או כל  הרשויות ,  בין אם 
שעבודתו משיקה לעבודת המשטרה .  בחזותו החדשה ביקש 
מג"ב מהיישובים הכפריים לראות בו לא רק כמענה לגניבות 
בכל  שירות  דבר ,  בנותנת  לכל  כמשטרה  חקלאיות ,  אלא 

התחומים בהם משרתת המשטרה את האזרח . 
כפר מל"ל חגג יום הולדת מכובד בשנת  2005,  לא פחות מ- 90 
 שנים מעלייתו לקרקע .  למעשה ,  חגגו בכפר  90  שנים ועוד 
טיפה ,  אבל בגיל כזה ,  לא חייבים לדקדק .  האירוע האינטימי 
הישוב  בן  של  הגעתו  בשל  ושמור  מאובטח  לפרויקט  הפך 
המפורסם ,  ואזרח הכבוד של המועצה האזורית דרום השרון , 
 ראש הממשלה דאז ,  אריאל שרון .  שרון התקבל על ידי ראש 
המועצה מוטי דלג'ו ויו"ר הועד המקומי דאז ארנון ברודנר . 
מילדותי  הושפעה  לאורך   השנים  דרכי  כי  ספק  לי  " אין 
" אני  לשעבר .  הממשלה  ראש  מל"ל ",  אמר  בכפר  ונערותי 
גאה על כך ומציין זאת בגאווה בכל רחבי העולם .  לעיתים 
קרובות אני נשאל מהיכן אני שואב את עמדותי ,  רעיונותי 
ואת האידיאולוגיה המוצקה .  אני עונה שראשית ממשפחתי 
ומהשמירה  בכרם  בפרדס ,  מהחריש  מההשקיה  ושנית 

במיקשה של כפר מל"ל ". 

 90  שנה ועוד טיפה 

אליפות הארץ בניווט
 800  תלמידים מכל הארץ השתתפו באליפות הארץ בניווט 

לחטיבות ביניים ותיכונים שנערכה במועצה האזורית .

אושרה תמ"א  35 
של  שנים  הממשלה ,  לאחר  נובמבר  2005  אישרה  בסוף 
דיונים והתנגדויות ,  את תוכנית המתאר הארצית  ) תמ"א ( 35, 
 שחילקה את הארץ לחמישה מרקמים ,  שניים מהם מיועדים 
לפיתוח ושלושה מיועדים לשימור .  שני המרקמים המיועדים 
וקיבוץ ,  והמרקם  –  מושב  הכפרי   המרקם  הם  לפיתוח 
היו  12  מישובי  הראשוני ,  עלולים  התכנון  פי  העירוני .  על 
דרום השרון להיכלל במרקמים עירוניים ,  ולאבד עקב כך את 
צביונם הכפרי ואדמותיהם לטובת הרחבת   הערים הסובבות 
כיו"ר ועדת  גם  אותם .  ראש המועצה מוטי דלג'ו ,  המשמש 
הקרקעות וחבר ועדת התכנון של מרכז המועצות האזוריות 
היה בין מובילי   המאבק של מרכז המועצות בתכנית המתאר 
רבים ,  מאמצים  הראשונית .  לאחר  במתכונתה  הארצית 
יימנעו צעדים  לגבי  10  ישובים ,  לפיה   נוסחה הצעת פשרה 

העלולים לפגוע באופיים הכפרי-חקלאי . 
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הרצוג   הפנים (,  יצחק  ) שר  פז-פינס   אופיר  לשעבר  השרים 
הסביבה (,  ראש  לאיכות  ) השר  שמחון   השיכון (,  שלום  ) שר 
יתום ,  יו״ר  דני  הכנסת  ברק ,  חבר  אהוב  לשעבר  הממשלה 
ערים  ריפמן ,  ראשי  שמוליק  האזוריות  המועצות  מרכז 
ואלפים  הארץ  רחבי  מכל  אזוריות  מועצות  שכנות ,  ראשי 
למועצה  היובל  חצי  לאירוע  הגיעו  המועצה  מתושבי 
השיכון ,  שר  שר  לטקס ,  חנכו  השרון .  קודם  דרום  האזורית 
ואת  המועצה  מבנה  את  לשעבר  הממשלה  וראש  הפנים 
ראש  הטקס ,  הזמין  תחילת  המועצתי .  עם  התרבות  היכל 
המועצה מוטי דלג‹ו את ראש המועצה הראשון של המועצה 
המאוחדת ,  אברהם לזר ,  לקבל תעודת יקיר המועצה .  לאחר 
החיים  את  שתיאר  מופע  והמכובדים ,  הוצג  השרים  נאומי 

המועצה .  הטקס הסתיים במטח זיקוקי זינור . 

במלאת עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ,  הונחה 
המתוכנן  קהילתי  לישוב  פינה  אבן  שבשרון  התפר  בקו 
ראש  השתתפו  יצחק ״.  בטקס  ״ צור  שמו :  את  לשאת 
המועצה האזורית דרום השרון מוטי דלג‹ו ,  הרב הראשי 
רבין ,  ראשי  לאו ,  דליה  מאיר  דאז ,  ישראל  ת״א-יפו  של 
ותושבי  העמותות ,  הקבלנים ,  תלמידים  רשויות ,  נציגי 
האיזור וכן מוקירי זכרו וחבריו של יצחק רבין ז״ל . ״ צור 
של  שמו  את  נושא  עצמאי ,  לראשונה  ישוב  הוא  יצחק 
יצחק רבין ,  עשר שנים אחרי ,  וזוהי חגיגה ״,  אמרה בטקס 
הפזורים  אתרים  להמון  מצטרף  יצחק  ״ צור  רבין .  דליה 
בארץ הזו ובעולם כולו ,  לרשת צפופה של קורים שנטוו 
לכאב  ומחווה  טוב ,  ביטוי  ובאמונה ,  ברצון  באהבה 
–  אנחנו  ותסכול ,  לגעגוע של אמת ,  ושל אמירה ברורה  

רוצים לזכור ואנחנו לא נשכח ״. 

הוקרה מלכותית
שגריר  של  במעונו  נובמבר  בחודש  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
לראש  מקדונלד ,  הוענקה  סיימון  בישראל ,  מר  בריטניה 
המועצה האזורית דרום השרון ,  מוטי דלג'ו ,  תעודת הערכה 
" פרס הנוער הישראלי ",  על טיפוח  והוקרה מטעם תוכנים  
בני נוער וחינוך למנהיגות .  תוכנית פרס הנוער הנה פרוייקט 
בינלאומי שיזם הדוכס פיליפ מאדינבורו ,  בעלה של אליזבת 
מלכת בריטניה בשנת  1965,  ומטרתו לעוד בקרב בני נוער 
מוטיבציה למעורבות חברתית באמצעות   עיסוק בדרך חיים 
לעוסקים  כבוד  אות  היא  " התעודה  והתנדבותית .  מאוזנת 
בנושא ולנוער הנפלא של דרום השרון ",  אמר דלג'ו בטקס. 

חצי יובל למועצה

אבן פינה לישוב חדש 
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פרוייקט ייחודי החל לפעול באותה שנה בבית הספר השש-
צעירים   ״ יזמים  אסף ״  שבבית-ברל .  פרוייקט   ״ עמי  שנתי  
נוער  בני  המעודד  בינלאומי  –  פרוייקט  עסקים ״  –  עושים 
יזמות  לחשיבה עצמאית ולעשייה כלכלית ,  במטרה לטפח 
עסקית בקרב בני נוער .  ב״עמי אסף ״  משתתפים בפרוייקט  15 
 מתלמידי שכבת ט ׳  המתנסים בהקמת מיזם עסקי לכל דבר . 
 במסגרת הפרוייקט ,  למדו התלמידים להקים עסק מתחילתו 
ועד סופו ,  לבחור מוצר עסקי ,  לבצע סקר שוק ,    למנות בעלי 
תפקידים בעסק כמנכ״ל ,  מנהל כספים ,  מנהל שיווק ועוד , 
ולשוור את המוצר שפיתחו .  במקרה  לייצר  וכן   לגייס כסף 
של עמי אסף ,  המוצר הזה היה שטיחון מצפצף  –  המתריע 
השתתפו  ממיטתו .  התלמידים  ירד  שהילד  הורים  בפני 
בסדנאות ,  סיירו במפעלים ,  פגשו קבוצות מתחרות ,  ולבסוף  

 מכרו את המוצר בקניונים . 

מחשב לכל ילד
ילד "  לכל  " מחשב  מפרוייקט   כחלק  חגיגי ,  הנערך  בטקס 
השרון ,  חולקו  15  מחשבים  דרום  האזורית  המועצה   של 
למחשב ,  קיבלו  המועצה .  בנוסף  מיישובי  לתלמידים 
התלמידים סל תוכנות ולומדות ,  חיבור אינטרנט בפס רחב , 
ל- 3  שנים ,  טכנית  ותמיכה  ולהוריו  לילד  הדרכה  60  שעות 
 בהשתתפות כספית סמלית מצד המספחה .  בפרויקט שולבו 
ידי  על  והומלצו  מחשב  בביתם  ג '- ה '  שאין  בכיתות  ילדים 
בתי הספר כבעלי מוטיבציה ויכולת ללמוד ,  ועל ידי רשויות 
מאמין  בעולם ,  והוא  מסוגו  היחיד  הנו  הרווחה .  הפרויקט 
את  לסגור  רצון  מחשב ",  מתוך  " שעות  צבירת   בחשיבות 
בבית ,  לאחרים  מחשב  להם  ילדים  הדיגיטלי "  בין  ה"פער 

הנאלצים להסתפק בשעתיים שבועיות במוסדות החינוך . 

חגיגת שבוע הספר
הספר  שבוע  חגיגת  נערכה  ירק  שבנווה  המועצה  בקרית 

בהשתתפות כ- 3,000  איש מכל אזור השרון  .

מערכת הולכת קולחין 
קולחין  הולכת  למערכת  צנרת  להנחת  העבודות  החלו 

ממט״ש דרום השרון המזרחי ועד לשטחי שדה ורבורג . 
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חוזרים לנטוע  
החלה להתפשט במועצה תופעה מעניינת :  עוד ועוד ישובים 
חזרו ונטעו    מטעי פרי .  בירקונה למשל ,  היו אלו עצי ההדר 
ששבו לנוף ,  מפוזרים בחלקות   קטנות בין הבתים ,  מושקים 
אליהו ,  מושבים .  בחורשים ,  ניר  מים  של  נפרדת  במערכת 
 רמת הכובש ,  כפר סירקין וקיבוץ אייל ,  היו אלו מאות דונמים  
 של עצי פרי אחרים ,  שצבעו את הנוף שוב בירוק .  הנטיעה 
עסקו  המועצה  מיישובי  שרבים  לאחר  החלה  המזורזת 
האחרון .  העשור  במהלך  הדר  עצי  של  מאסיבית  בכריתה 
יותר ",  סיפר  הרבה  מרוויחים  אנחנו  כאן  שיש  " מהאנטנות 
דני סיסו ,  רכז המשק בקיבוץ אייל , " אבל אנחנו רואים את 
עצמנו בראש ובראשונה חקלאים שרוצים לעשות חקלאות 
ולהתפרנס ממנה .  בנוסף ,  פחות מתאים למשק קיבוצי ללכת 
יום יום לשוק ולבדוק איזה מחיר קיבלנו .  בגידולי   מטע ,  הכל 

מגיע לבית האריזה שלנו ויש שקיפות מלאה ". 

פותחים את הלב
השנייה ",  המלחמה  " לבנון  השם   את  שקיבלה  לפני  עוד 
מ- 2006  כונתה  " המלחמה בצפון ".  ממש עם פרוץ המלחמה , 
תושבים  יישוביה   לקליטת  מכל  המועצה  תושבי   התארגנו 
את  פתחו  המועצה  מיישובי  מהצפון .  כ- 650  משפחות 
ליבם ואת ביתם לאירוח משפחות .  קיבוצי המועצה אירחו 
משפחות וילדים מקיבוצים בצפון ,  וישובי האיחוד החקלאי 
וילדים  נוער  בני  של  קבוצות  ימים  מספר  למשך  אירוחו 
התנועתית  בפעילות  בצפון ,  שהשתלבו  האיחוד  מישובי 
התקיימו  במועצה  רבים  ביישוב .  בנוסף ,  ביישובים 
עבור  וציוד  מזון  חבילות  איסוף  של  פרטיות  התארגנויות 
של   היישובים  ועדים  הצפון .  במקביל ,  התארגנו  תושבי 
קבוצות  המועצה ,  לאירוח  של  התרבות  מחלקת  בשיתוף 

ילדים ונוער לימי כיף בבריכות השונות . 

היישוב  יצחק  בצור  הבנייה  עבודות  החלו 
החדש במועצה האזורית.

דאז ,  מאיר  והשיכון  הבינוי  שר  במעמד  חגיגי  בטקס 
שטרית וראש המועצה מוטי דלג'ו ,  נחנך היכל התרבות 

החדש של המועצה האזורית  .

הביניים   חטיבת   - עמיתים  תלמידים  הכשרת   0
״ ירקון ״   החלה להפעיל תוכנית להכשרת תלמידים עמיתים 

למניעת שימוש בחומרים ממכרים.

חנוכת היכל התרבות
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הראשון  למקום  הגיעה  השרון  דרום  האזורית  המועצה 
בשרון באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות  - 71.19%. 
)71%(,  רמת  רעננה   לפני  ממוקמת  הייתה  השרון   דרום 
השרון  )70.33%(  וכפר סבא  )68.64%(.  לעומת השנה שעברה , 
לתעודת  בזכאים  של  7  אחוזים  משמעותית  עלייה   חלה 
הבגרות  למבחני  ניגשו  תשס"ה  הלימודים  בגרות .  בשנת 
תלמידי  97%  מכלל  השרון  229  תלמידים ,  שהם   בדרום 
לתעודה .  ההישג  במועצה .  מהם  168  זכו  המתגוררים  י"ב 
הנהוגה  ההנשרה  מניעת  מדיניות  לאור  תוקף  קיבל   משנה 
בתיכון עמי אסף ,  במסגרתה מסתכם הפער בין התלמידים 
באמצע ,  שנשרו  לאלו  במוסד  לימודיהם  את  המסיימים 

 בפחות מאחוז אחד . 

 70  לגן חיים

מושב גן חיים ציין  70  שנים להיווסדו במעמד ראש המועצה 
בעבר  המושב  דל'גו ,  ותושבי  מוטי  השרון  דרום  האזורית 
תחקיר  המושב ",  פרי  " ספר  הופק   האירוע   ובהווה .  לרגל 
מחמיק ומקיף שערכו מספר חברות מושב וותיקות . הספר 
פורש את תולדות המושב ותושביו מאז עלייתו לקרקע של  

 הגרעין המייסד בן    22   המשפחות, בשנת  1939. 
הצטרפו  כ- 160  משפחות ,  כמחציתן  המושב   ב- 2006  מנה 
הציגו  החגיגי  הבנים .  בערב  שיכון  בניית  ה- 80  עם  בשנות 
החברים מסכת נוסטלגית ומשעשעת מהווי המושב .   הערב 

נחתם במפגש חברים מכל הזמנים בו נמכרו הספרים . 

חגורות בטיחות
המועצה  הלימודים ,  החלה  שנת  פתיחת  לקראת 
האזורית לצייד את האוטובוסים המסיעים תלמידים 

בחגורות בטיחות.

תעודות זהות הוענקו לתלמידי כיתות י ׳  בתיכון עמיאסף .

הבאת  של  המסורתי  טקס  השתתפו  הגנים  250  מילדי 
ביכורים שנערך במושב נוה ירק . 



90

מסכמים שנה

דו קיום על הלוח
חינוך  מבית  שחמט  נבחרות  בין  במתן  נערך  ייחודי  מפגש 
" אלמוסתקבל "  מג'לג'וליה .  המפגש  הספר   ומבית  מתן 
נערך במסגרת פרויקט  " דו קיום על לוח   השחמט ".  המטרה 
היישובים  ילדי  בין  לקרב  האירוע ,  הייתה  של  הראשונית 
הספר  בתי  המגזרים .  שני  בין  אחווה  ולעודד  הסמוכים 
הללו היו הראשונים   לקיים מפגש מסוג זה .  בית חינות מתן 
פועל במסגרת בתי ספר  " שואפי ניסוי "  סביב יוזמה ניסויית 
חדשנית שבכוונתה לראות בחיים על קו התפר משאב ערכי 
בג'לג'וליה .  אלמוסתקבל  הספר  בית  גם  וכמוהו  ותרבותי 

 במפגש השתתפו  30  תלמידים בכתה א '  עד ו '. 

70  לכפר סירקין
בחודש ספטמבר ציין כפר סירקין  70  שנה להיווסדו ,  באירוע 
חגיגי שהיווה את יריית הפתיחה לסדרת אירועים מיוחדים 
העתידים להתקיים לאורך השנה .  לכבוד אירועי ה- 70,  אותרו 
והוזמנו חברים ותיקים רבים שחלקם כבר אינם מתגוררים 
בכפר .  לערב הפתיחה הגיעו בסופו של דבר מספר שיא של  
 כ- 600  אורחים . " כברת דרך ארוכה עשה היישוב כפר סירקין 
מאז עלייתו על הקרקע בשנת  1936,  ועד לימינו אלה ",  נאם 
ראש המועצה האזורית מוטי   דלג'ו בטקס , " סיפורו של כפר 
סירקין ושל מייסדיו שזור כחוט השני בסיפור תקומתה של 
מדינת ישראל והוא משלב חזון וחלוציות ,  חלום ומציאות .   
 כפר סירקין הוא אחת הדוגמאות המוצלחות למימוש החזון 

הציוני ".  

ד״ר  תואר  מקבל  דלג׳ו  מוטי  המועצה  ראש    0

לחקלאות ,  המחלקה  הפקולטה  מטעם  לפילוסופיה 
לכלכלה ומינהל באוניברסיטה העברית בירושלים   . 

לחבר  חדש  מועדון  נפתח  ורבורג  בשדה   0
הוותיק ,  כדוגמת מרכז   ״ דורות ״  בכפר מע״ש.

) ג'רי (  גרשון  דאז ,  יצחק   העורף  פיקוד  אלוף   0
ביקר במועצה האזורית ונפגש עם ראש המועצה מוטי 

דלג'ו.
0  במועצה עודכן אתר האינטרנט - עם התקדמות 
ומעודכן ,  חדש  אינטרנט  אתר  במועצה  הטכנולוגיה ,  חנכו 

 עם אפשרויות תשלום מקוון וקבלת מידע נרחב לתושב  .

ביקור מסין
 14  נציגים בכירים מסין סיירו ביישובי המועצה האזוו

רית ביוזמת המרכז לשלטון מקומי בישראל .

מפעל חיים 
עומר ,  תושבת  דבורה  והנוער  הילדים  סופרת 
כפר מעש ,  זכתה בפרס ישראל על מפעל חיים  – 

 תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה .
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כנס חקלאים  

בכנס  חלק  לקחו  המועצה  יישובי  מכל  חקלאים  עשרות 
השרון  דרום  האזורית  המועצה  בשיתוף  שנערך  מיוחד 
המועצה   מוטי  ראש  פתח  הכנס  החקלאות .  את  ומשרד 
דלג'ו ,  שציין כי החקלאות בישראל עוברת בשנים האחרונות 
של  התאמה  המחייבים  שינוי  של  מואצים  תהליכים 
החקלאים .  של  המשתנים  לצרכים  הממשלתית  המדיניות 
על  והאחראית  לתכנון  הרשות  מנהל  רופא ,  סגנית   תניב 
נושא עובדים זרים במשרד החקלאות ,  סקרה מודל העסקה 
חדש של עובדים זרים בישראל שנכנס לתוקף מאוחר יותר 
באותה שנה .  על פי המודל ,  לא ייכבל עוד עובד זר המגיע 
לישראל למעסיק יחידי ויוכל להתפטר מבלי שיופעלו   כנגדו 

סנקציות או גירוש מהארץ.

מתרגלים מצבי חירום
מהלך חודש דצמבר ,  תורגל במועצה האזורית דרום השרון 
לפגוע  קשה ,  העלולה  אדמה  רעידת  של  לאומי  תרחיש 
קדמו  המדינה .  לתרגיל  רחבי  בכל  ובתשתיות  ביישובים 
ועדת  לאור ,  יו"ר  אפרים  ד"ר  מאת  והרצאה  השתלמויות 
שולחן  אל  הנסמכת  אדמה  לרעידות  הארצית  ההיגוי 
שתרגל  יישובים  התרגיל ,  הוקם   אשכול  הממשלה .  לצורך 
יחדיו את התרחיש מתוך כוונה להגיש סיוע הדדי ,  במקרה 
וברמה  משפחתית  ברמה  לעשות  מה  הרבה  " יש  הצורך . 
רון ,  איציק  ספר ,  גנים (",  הסביר  ) בתי  ומוסדית   יישובית 
ופינוי  שיתכן  בחשבון  לקחת  " צריך  השרון .  דרום   קב"ט 
ולכן חשוב שהורים ,    מורים ,  יהיה אפשרי  לא  רפואי מהיר 
 גננות או נציגים מכל יישוב ילמדו להעניק עזרה ראשונה ". 

במג״ב ,  ובמטרה  חדשה  היערכות  במסגרת   0
להילחם במכת הגניבות החקלאיות בישראל ,  האחריות על 

המרחב הכפרי מוחזרת לידי מג״ב . 
0 נפתח לתנועה קטע מכביש  531  המקשר בין קיבוץ 

חורשים לכפר מל״ל.
ברפתות  פרות  של  המחייה  בתנאי  שינויים   0
במועצה האזורית ,  הביאו לגידול של כ -10%  בתנובת החלב  .

ורבורג  בשדה  ״הדרים״  מכללת   נפתחה 
 לתושבים וותיקים. 

0  פרוייקט חונכות  -   בבית חינוך ירקון חונכים תלמידים 
את בני כיתתם בנושאים בהם הם מתקשים.

קבוצת   - –  ישראל ״  צעירים   ״ יזמים  תחרות     0
כבעלי  אסף ״  דורגו  ״ עמי  הספר   ט ׳  בבית  מכתה  תלמידים 
״ יזמים צעירים   הפוטנציאל העסקי הגבוה ביותר בתחרות  

–  ישראל ״.
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 75  שנה להתישבות
בחודש יוני ציינו בדרום השרון  75  שנה להתיישבות החקלאית 
בשרון .  גולת הכותרת היה אירוע מרגש ומרהיב בהשתתפות 
לראש  המשנה  אז  שהיה  מי  ובמעמד  תושבים  אלפי 
הפרופסור  לשעבר  החינוך  פרס ,  שרת  הממשלה ,  שמעון 
יולי תמיר ,  שר החקלאות ופיתוח הכפר דאז שלום שמחון , 
 יו " ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית רמת 
הנגב ומזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד .  המופע המרכזי 
בהנחיית  באולם התרבות החדש של   דרום השרון  התקיים 
ה"גבעטרון ",  ולהקת  להקת  ובהשתתפות  טהרלב  יורם 
המחול  " הורה דרום השרון ".  ראש הממשלה לשעבר אהוד 
אולמרט ,  שיגר איגרת ברכה לתושבים וציין כי  " ההתיישבות 
החשובים ,  הפרקים  אחד  את  רשמה  בשרון  החקלאית 

 המרכזיים ומהנעיינים בסיפור תקופת עם ישראל בארצו ". 

מתכוננים לשנת שמיטה
חקלאי  שמיטה ,  התאמצו  שנת  של  בואה  לקראת 
לאבד  לא  יצירתיות  ושיטות  דרכים  למצוא  המועצה 
את מקור ההכנסה העיקרי בתקופה של מיתון כלכלי . 
שנת  למשך  לגוי  האדמה  מכירת  היה   בעבר ,  הפתרון 
הקרקע  את  ולעבד  להמשיך  שאפשר  השמיטה ,  מה 
לאורך השנה .  בימינו אנו ,  לעומת זאת ,  השיטה הרווחת  
הירקות ,  מנותק ".  במסגרתו  ב"מצע  גידול   נקראת 
מצע  בתוך  במשתלות  נזרעים  והתבלינים   הפרחים 
מיוחד המיובא מחו"ל .  החקלאים קונים את השתילים  
כאשר  בשדות  אותם  ושותלים  המצע  כולל   הקטנים 
והמצע  השתיל  לבית  הארצישראלית  הקרקע  בין 
מפרידה יריעת ניילון .  משתלת חישתיל ,  למשל ,  זרעה 
קוקוס  מקליפות  מכינה  שהיא  במצע  את   הירקות 
שיובאו מהודו וסרי-לנקה .  בנוסף לשמירת השמיטה , 
קוקוס  מצע  על  הגידול  כי  חישתיל  במשתלת   ציינו 
מגן  מכיוון שהוא  איכות הסביבה  על  לשמירה  תורם 
על השתילים מפני מחלות קרקע ,  ומאפשר להפחית 

את השימוש בחומרי הדברה כימיים . 

הקרנת  נערכה   - נפתחת ״  –  דלת  נסגרת   ״ דלת   
הבכורה של הסרט  ״ דלת נסגרת  –  דלת נפתחת ״,  אותו כתבו 

ובו כיכבו ותיקי המועצה. 
השתתפו  כ- 4000  צועדים   - השרון  דרום  צעדת    0

בצעדת דרום השרון המסורתית ב"ארץ הירקון ". 
זכה  מתן  הקהילתי  היישוב   - יופי  כוכבי  חמישה   0

בחמישה כוכבי יופי בתחרות  " קריה יפה בישראל יפה ". 

האתר   - המועצה  של  האינטרנט  אתר  שודרג    0
מספק גם לוח מודעות ואפשרות פרסום חינמי של מודעות .
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מטה לבטיחות בדרכים

במועצה  הדרכים ,  הוקם  בתאונות  המלחמה  מסגרת 
האזורית מטה לבטיחות בדרכים .  ייעודו של מטה הבטיחות 
הרשות   באמצעות  בתחום  בדרכים  הבטיחות  הגברת  היה 
גיבוש מדיניות ,  הכנת נהלי עבודה והפעלת מערך הסברה . 
תלויה  בישראל  הדרכים  בתאונות  המאבק  של  " הצלחתו 
במידה רבה במידת שיתוף הפעולה שבין גורמי אכיפת החוק , 
ראש  החינוך ",  אמר  ומערכות  המשפט   ההסברה ,  מערכת 
חשוב  תפקיד  המקומיות  " לרשויות  דלג'ו .  מוטי  המועצה 
ומרכזי במאבק בנגע תאונות הדרכים המתבטא הן במישור 
הלימודים   שנת  ההסברתי ".  במסגרת  במישור  והן  החינוכי 
הזהירות   בדרכים ",  " שנת  על   המועצה  ) תשס"ח (,  הכריזה 
 במהלכה רתמה לעשייה את כלל הגופים העוסקים בזהירות 

בדרכים בחסות משרד התחבורה . 

75  לרמת הכובש 
חגיגות ה- 75  של קיבוץ רמת הכובש 
אוגוסט  2007  בחודש  לשיאן  הגיעו 
שהוקדש  חגיגי  –  ערב  הקיבוץ    בחג 
רמת  של  המוזיקלית  להיסטוריה 
לציון  75  שנים  " החגיגות  הכובש . 
להיווסדו של יישוב הם נקודת ציון , 

 המלווה באופן טבעי בהתרגשות רבה ,  בנוסטלגיה ובניסיון 
להעריך מה השגנו ומה החמצנו בדרך ",  אמר ראש המועצה 

מוטי דלג'ו בפתח הערב החגיגי .  
ומבוגרים ,  שיחזרו  צעירים  תושבים ,  ילדים  למאה  קרוב 
הקיבוץ ,  בעבר  של  התרבותיים  הנכסים  את  הערב  באותו 
הכוחות  טהרת  ועל  האומנותיים  האמצעים  ובהווה ,  בכל 
רוזנבאום  ישי  ידי  על  שנכתבו  הקישור  המקומיים .  קטעי 
תיארו ניסיון של תושב להפיק את חג הקיבוץ ,  כשלצורך כך 
הוא מזמן את כל להקות העבר ,  עורך להן אודישן ובתוך כך 

לומד להכיר את ההיסטוריה . 
השבים  מרמות  ברקן  לבב  הג'ודוקא   - כסף  מדליית   0

זכה במדליית כסף במשחקי ה"ספיישל אולימפיקס ".
0 מקוואות חדשים נחנכו בנווה ימין ובירחיב.

פרס ניהול כספי עשירי ברציפות הוענק למועצה

הצטרפות  העליונה ,  עם  החטיבה  נפתחה  ירקון  חינוך  בבית 
שכבת י '  ראשונה למערך השכבות של בית החינוך .  בכך הגיע 
מספר תלמידי ביה"ס ל- 491  שלמדו ב- 16  כיתות .  לברי מנהלו 
העשייה  דולב ,  במוקד  אדוארדו  החינוך ,  ד"ר  בית  של  החדש 
ובהם :  מועדון  חדשים  פרוייקטים  מספר  יעמדו  החינוכית 
ספורט בית ספרי ,  שידורי רדיו בית ספריים ,  פעילויות מחויבות 
מבני  שינוי  הספר  בבית  נערך  זמן .  במקביל  וחבורות  אישית 
מועצת  והעצמת  החינוך  לצוות  סמכויות  האצלת  שבמרכזו 
גבוהים  לימודיים  להישגים  שהתנאי  מאמין  " אני  התלמידים . 
הוא אווירה טובה בבית הספר ",  הסביר דולב , " האווירה   תלויה 

ברמת המוטיבציה של המורים ". 

חטיבה עליונה ב"ירקון " 
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לקשרי  האזורית  20  שנה  במועצה  בתחילת  2008  ציינו 
שבגרמניה .  לציון  נוייוויד  לבין  השרון  דרום  בין  הידידות 
במועצה  הוותיקות ,  ביקרה  התאומות  הערים  בין  האירוע 
נוייוויד ,  ניקולס רוט וחברי  משלחת בראשות ראש עיריית 
מועצת העיר .  קשרי הידידות החלו בטקס שהתקיים בשנת 
בין הערים לא הייתה משימה   1987.  פיתוח קשרי הידידות 
קלה :  מעבר להיבט המוניציפאלי והרצון הטבעי לגשר על 
תרבויות ולשונות ,  היה גם צורך לגשר על המטען ההיסטורי . 
 בהסכם שבין הרשויות נכתב כי  ״בתקווה לשלום של קבע 
והמרחק  הלאום ,  הלשון ,  הדת  להבדלי  מודעות  ומתוך 
הגיאוגרפי ,  מכריזות המועצה האזורית דרום השרון  –  ישראל 
והעיר נוייוויד  –  גרמניה ,  על    ברית שמטרתה לתרום תרומה 
בין העם היהודי לבין העם הגרמני ״.  בדרום  חשובה לפיוס 
השרון אמרו כי מתכוונים להמשיך ולחזק את מערכת יחסי 
הגומלין בשיתוף עם חברי אגודת הידידות גרמניה-ישראל 

בנוייוויד . 

 70  לשדה ורבורג
השבועות  2008  ציין  בחג 
מושב שדה ורבורג  70  שנים 
במופע   ״ יחד  70  להיווסדו 
שיאה  את   שנה ״,  שהיווה 
חברתית  פעילות  שנת  של 
וענפה .  כהכנה  מקורית 
כ- 500  ובאו  למופע ,  נאספו 

את  יחד  ליצור  כדי  הגילאים  כל  בני  הכפר   מתושבי 
המנוף ,  ממנו  ורבורג ״.  לצד  האנושי   ״70  שדה  הכיתוב 
המושב ,  הונחו  בני  של  המרשימה  התמונה  צולמה 
פני  את  שקידמו  המושב  משפחות  כל  של  תמונותיהן 
הבאים בדרכם אל הבמה המרכזית .  המופע עצמו זימן 
במגרש  מעל  2000  איש ,  והתקיים  קהל   של  למקום 
של  שלמה  שנה  החג ,  קדמה  היישובי .  לערב  הכדורגל 
משותפת  עבודה  של  תוצר  שהייתה  קהילתית  עשייה 
המושב .  של  התרבות  ה- 70 ״  וועדת  שנות  של   ״ ועדת 
והיום  ״,  המתאר את   הקונספט הכללי שנבחר היה   ״ אז 
המייסדים  דור  ורבורג ,  את  שדה  של  הייחודית  ההוויה 

מחד   ואת המושב שצמח בשנים האחרונות מאידך . 

ידידות אמיצה 

״ מצטיין הנשיא ״
יעקב  ) ניק (  אוקונסקי ,  רב"ש שדה 

ורבורג ומתנדב מג"ב ,  קיבל את 
התואר  " מצטיין הנשיא "  בטקס 

קבלת הפנים המסורתי למתנדבים 
שהתקיים במשכן נשיאי ישראל .

פרס מפעל חיים לקידום מעמד האשה בישראל 
הוענק לרינה דותן ממושב ירקונה .

הסלט הגדול בעולם  
בשדה ורבורג בחרו בדרך ייחודית מאוד לפתוח את חגיגות 
תושבי  כל  חלק  לקחו  בו  קהילתי  ה- 70  למושב :  פרוייקט 
ונקטפו  16  נשתלו  גדול ,  במהלכו  חסה  בהפנינג  המושב 
 אלף שתילי חסה והפכו לסלט החסה הגדול בעולם .  בערב 
הכנת הסלט הצליח המושב לאסוף תרומות בסך  105  אלף 
לאוכלוסיות  –  כפר שיקומי  נגב "  למען עמותת    " עלה  ש"ח 
מיוחדות .  את הפרוייקט יזם תושב שדה ורבורג מיכאל שטרן , 
ופעילים  אברך  חסי  בראשות  המקומי  הועד  עם   בשיתוף 
כלל  פעילות  ליצור  היישוב ,  במטרה  תושבי  מקרב  רבים 
חברתי- חינוכי-חקלאי ,  גיבוש  אלמנט  המשלבת  יישובית 

יישובי ,  גימיק ותרומה לחברה .  סלט החסה שקל עשרה טון 
צחי  השף  ידי  על  הורכב  לסלט  הרוטב  260  קילוגרמים.  ו - 

בוקששתר.
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רב תרבותיות 

רב  אירועים  שלושה  במועצה  נערכו  השנה  בתחילת 
המועצה ,  היהודים  תושבי  כל  השתתפו  בהם  תרבותיים , 
מרקים  תחרות  היה  הראשון  כאחד .  האירוע  והערבים 
אזורית שנערכה במתן ,  בה לקחו חלק  36  נציגים מהיישובים 
מתן ,  טירה ,  כפר סבא ,  שערי תקווה ,  כפר ברא ,  ירחיב ונעלה . 
באירוע .  מרק  רכשו  677  צלחות  הסביבה  מתושבי   כאלף 
ברא ,  מכפר  עאסי  נעאמת  היו  בתחרות  המנצחים   שלושת 
נוסף  ממתן .  אירוע  דורי  ויוי  ועינב  ממתן  יצחקיאן   אבישי 
 250 יותר מ -  יהודי-ערבי בו השתתפו  היה טורניר קט-רגל 
ורבורג ,  חמד ,  שדה  ממתן ,  ירחיב ,  חורשים ,  שדי   ילדים 
 ג׳לג׳וליה וכפר ברא .  האירוע האחרון     היה מפגש בין מועדוני 
השחמט של מתן ושל כפר ברא שנערך במתנ״ס כפר ברא . 
לסיום האירוע חולקו   גביעים למנצחים ולהקת הדבקה של 

כפר ברא הופיעה . 

ובמקום הראשון ... 
סרטם   כאשר  גדול  הישג  מתן ,  רשמו  החינוך  בית  תלמידי 
״ שטינקר ״  זכה בפרס  ״ הסרט הטוב ביותר ״  ובפרס  ״אונסק״ו ״ 
שבאיטליה .  טרוויזו  בעיר  שנערך  ג׳וניור  צ׳אק   בפסטיבל 
בית  וצולם בשטח  ברד  אלון  ידי התלמיד  על  נכתב   הסרט 

החינוך בהשתתפות תלמידיו . 

בני  מידי  אחר  ״ להציל ״  ילד  המנסה   יולד  על  סיפר   הסרט 
בעצמו .  הסרט  אותו ,  ומסתבך  להכות  המתכננים  כיתתו 
בערוץ  ששודר  לאחד  באיטליה  ישראל  את  לייצג  נבחר 
הילדים ונבחר על ידי הצופים לטוב ביותר . ״ הפרסים אמנם 
יוקרתיים וחשובים ,  אך מבחינתנו כבית חינוך הרואה בחינוך 
ההשתתפות  הינה  הזכייה  לכל ,  עיקר  הבסיס  את  הערכי 
פלד ,  מנהלת  דינה  והפקתו ״,  אמרה  הסרט  יצירת  בתהליך 
שמשלחת  השביעית  השנה  2008  הייתה  החינוך .  בית 
ישראלית השתתפה בפסטיבל צ׳אק ג׳וניור ,  והשנה השנייה 
ברציפות בה זכה הסרט הישראלי בפרס הסרט הטוב ביותר . 

מועדוני נוער חדשים נחנכו במושב גבעת ח״ ן   
  אמנת  ״ אור ירוק ״ ובמושב נווה ימין .

140  ראשי רשויות ובהם ראש המועצה האזורית מוטי דלג׳ו 
חתמו על אמנת  ״ אור ירוק ״  לבטיחות בדרכים .
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שיא באירועי קיץ
הלימודים  שנת  ותחילת  הגדול  החופש  סוף  לקראת 
תשס״ט ,  סיכמו במועצה האזורית דרום השרון את אירועי 
השתתפו  ומדריכים  לנוער .  כ- 2900  חניכים  שנערכו  הקיץ 
בשיתוף  הנוער  מחלקת  של  פורמאלית  הבלתי  בפעילות 
שהשתתפו  לכ- 3000  תושבים  בנוסף  הנוער ,  וזאת  תנועות 
נחשונית .  כ- 450  בני  הקיץ שנערך   בפארק  פתיחת  באירוע 
חלק  לקחו  נוער  הדרכה ,  כ- 1000  בני  לקורסי  יצאו  נוער 
במחנות קיץ . 150  בוגרי י ״ב  השתתפו בטיולי מתגייסים ,  כ-

נוער השתתפו  180  בני  ברפסודיה ,  נטלו חלק  נוער   0  7  בני 
למסעות  ז ׳- ט  ׳  יצאו  שכבת  מד״צים ״.  כ- 200  חניכי  ב״כיף 

הקיץ וכ- 800  בני נוער השתתפו   בפעילות  ״ אוגוסט כיף ״ .

 בטקס החתימה ,  שנערך במועצה האזורית דרום השרון , 
אמנדיגן  ממחוז  חינוך  ואנשי  רשויות  ראשי   השתתפו 
וכן חברי   מליאת מועצת דרום השרון .  נוסח הברית נדון 
ואושר במליאת מועצת דרום השרון ובמועצת אמנדיגן 
העבר ,  תוך  זכרון  לשימור  ודגש  מחוייבות  כולל  והוא 
מבט אל העתיד במטרה להעמיק את ההידברות להביא 
העמים .  במהלך  בין  הבנה  וליצור  הלבבות  לקירוב 
ביקורם בישראל ,  ביקרו חברי המשלחת ביד ושם ובישובי 

הומעצה ונפגשו עם בני נוער ותושבים . 

משדרגים את היחסים
השתיים ,  בין  נוער  משלחות  חילופי  של  עשור  אחר 
 חתמו בספטמבר  2008  ראש המועצה האזורית אמנדיגן 
האזורית  המועצה  וראש  הורט  האנו  שבגרמניה ,  מר 
פעולה  לשיתוף  ברית  דלג׳ו ,  על  השרון ,  מוטי  דרום 
ושדרוג היחסים בין המועצות תוך דגש על חילופי מידע 
בתחומים  חינוך ,  תרבות ,  חברה   וכלכלה  בתחומי  וידע 

מוניציפאליים . 

קורס לעיתונאות 
קהילתית

קורס לעיתונאות קהילתית 
למבוגרים שנערך במכללת  " הדרים " 

 בשדה ורבורג הכשיר  17  גימלאים 
לתפקיד כתבים וצלמי עיתונות .

60 שנה למדינה
לרגל  60  שנה למדינה הוצגה ברחבת הכניסה לבית המועצה 

תערוכת מיצגים מ - 30  גני ילדים במועצה.
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המבקשת  פרה  כל  מזהה  איי  3  הוא  נקרא  החליבה   רובוט 
להיכנס אליו על פי תג זיהוי אלקטרוני .  הרובוט מציע לפרה 
אוכל ,  ובזמן שהיא אוכלת ,  הוא מאתר את עטיניה באמצעות 
החלב ,  חולב  איכות  את  עטין ,  בודק  כל  לייזר ,  שוטף  קרני 
ומעביר את התנובה למיכל חליבה גדול .  לסיום ,  הוא שוטף 
אותה  ושולח  הפרה  עטיני  את  החליבה ,  מחטא  מתקן  את 
גביעי  וארבעה  דלי  עם  לפרה  מפרה  עובר  " הייתי  לדרכה . 
הייתה  "זו  דלה ,  הרפת ,  אלי  בעל  ניידים ",  סיפר  חליבה 
חיים  שרוצה  היום ,  למי  ממליץ  קשה .  אני  כלכלית  תקופה 

טובים וקלים יותר ,  שייקח את הרובוט " .

נחשפים לתרבות
היסודיים  הספר  בתי  א '- ו '  בששת  מכיתות   2600  תלמידים 
של המועצה לקחו חלק ב"סל תרבות ארצי ",  פרוייקט ייחודי 
ולרשויות  החינוך ,  לחברה   למתנ"סים  למשרד  המשותף 
חינוכית  תכנית  והפעיל  פיתח  המקומיות .  הפרוייקט 
לחשוף  הייתה  התכנית  באמנות .  מטרת  מושכלת  לצפייה 
את התלמידים לתחומי   אמנות מגוונים ועל ידי כך להפכם 
לשוחרי תרבות ואמנות איכותית בבגרותם .  התלמידים צפו 
במופעי אמנות מתחומים שונים הכוללים מחול ,  תיאטרון , 
 ספרות ,  אמנות פלסטית ,  קולנוע ,  מוזיקה ועוד .  באותה שנה 
הוקמה ועדת רפרטואר בראשות גלי קליין ,  מי שניהלה את 
עם  האזורית ,  שיחד  והאירועים   במועצה  התרבות  מחלקת 
רכזות סל התרבות ונציגות הורי בתי הספר ,  צפו במופעים 
והחליטו אילו יובאו בפני התלמידים .  מרבית המופעים עלו 

בהיכל התרבות של דרום השרון.

רפת רובוטית בירחיב
מעמד שר החקלאות ,  מנכ"ל מועצת החלב ,  ראש המועצה 
ראשונה  רובוטית  רפת  רבים ,  נחנכה  ואורחים  דלג׳ו  מוטי 
מסוגה במושב ירחיב .  הרפת החכמה כוללת רובוט חליבה 
דלה ,  לבעליה ,  אלי  המאפשרים  ממוחשב  הזנה  ומתקן 
ההם  בימים  המערכת ,  ולהיזכר  ובתכנות  בפיקוח   להתמד 

כאשר עבר בין הפרות ובידו דלי . 

משלחת מקמרון
ובחנה  האזורית  במועצה  ביקרה  מקמרון  משלחת 

אפשרויות לשיתוף פעולה בנושאי חינוך ,  אנרגיה ומים.

מפעל השבת קולחין של המועצה האזורית 
ברמת הכובש . החל לפעול בתחילת יוני.

פתיחת  עם   - ירקון  החינוך  בבית  חדשה  מגמה   0
שנת הלימודים תשס״ט ,   נפתחה מגמת פיזיקה.

-  במושב  להיווסדו   ציין  75  שנים  גני עם  מושב   0
במסורת  להמשיך  המאורע ,  אלא  את  לציין  לא  החליטו 

אירועי תרבות איכותיים.
0 פרוייקט אקולוגי חדש - להגברת המודעות להגנת 

הסביבה נחנך בבית החינוך צופית.
0 מתגייסים לשירות קרבי - דו״ח שפרסם אגף משאבי 
הספר   עמי  בית  82.61%  מתלמידי  כי   מראה  בצה«ל  אנוש 

אסף   מתגייסים לשירות קרבי.
התפתחות  עם   - יצחק   לצור  מקומי  ועד  0  מונה 
היישוב החדש צור יצחק ,  מונה לו ועד מקומי ונחנך מבנה 

הועד המקומי ביישוב.



98

מסכמים שנה

מצטרפים ל״אופק חדש ״ 
 2009 במועצה ,  החינוך  איכות  כחלק מהרצון התמידי לשפר את 
 הביאה איתה את תוכנית  ״אופק חדש ״  לכל בתי הספק היסודיים 
של המועצה .  ההחלטה התקבלה לאחר שהתכנית הוכנסה באופן 
נסיוני לבתי הספר  ״ מעבר אפק ״  ו -״ יחדיו ״,  וזכתה להצלחה רבה . 
אבירם ,  האזורית ,  מאיר  במועצה  החינוך  מחלקת  מנהל   לברי 
 מדובר בתוכנית המאפשרת נוכחות מורית מוגברת בבית הספר . 
הוראה  מתן  המורים ,  מאפשרות  בשכר  המתוגמלות   השעות 
הוראה  מטלות  קטנות ,  וביצוע  ולקבוצות  לבודדים  פרטנית 
כמו בדיקת מבחנים ,  שהיו מתבצעות עד כה בזמנו החופשי של 
גלעדי ,  מנהלת בית הספר  ״מעבר אפק ״,  סיפרה  המורה .  כרמית 
להוראה  לימוד  שעות  עשרות  נוספו  הספר  ״להית  התכנית :  על 
פרטנית ולקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים .  רוב השעות 
מיועדות לאותם   תלמידים שקשה להם ,  תלמידים שאינם תלמידי 

שילוב ועד כה לה היה עבורם מענה ״. 

תמורות במרחב הכפרי  
כנס  ״ מועצות אזוריות-ועדים מקומיים ״  התקיים בהיכל התרבות בדרום השרון .  ״ בשני העשורים האחרונים ,  חלו תמורות 
רבות ומהותיות במרחב הכפרי ,  נוספו יישובים קהילתיים רבים וליישובים הקיימים התווספו תושבים שאינם חקלאים  ״, 
 תיאר ראש המועצה מוטי דלג‹ו בפתח הכנס   ״ יישובים כפריים רבים הכפילו את אוכלוסיותיהם ונוצרו מסגרות מוניציפליות 
חדשות .  לכן יש מקום    לערוך יום עיון כדי לברר וללבן את מערכות היחסים בין   הועדים המקומיים ,  למועצות האזוריות 
ולאגודות החקלאיות ,  על מנת להגיע לשיתוף פעולה מירבי  ״.  בכנס לקחו חלק כ- 450  משתתפים ובהם עשרות ראשי 
מועצות אזוריות ,  חברי ועדים מקומיים ועוד .  שר החקלאות ופיתוח הכפר דאז ,  שלום שמחון ,  הבהיר כי   ״הבסיס להקמת 

המועצות האזוריות הוא שמירה על הקרקעות החקלאיות .  אנחנו לא רובע בעיר ולא נהיה שכונה בעיר  ״. 

הושלמה בנייתו של 
בית חינוך ירקון  

התש״ ע ,  הסתיימה  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
ירקון .  החינוך  בבית  ג  ׳  והאחרון  שלב  של  בנייתו 
את  החינוך  בית  הקמתו ,  השלים  מאז   לראשונה 
איכלוסו כבית חינוך אזורי שש-שנתי .  בשנת שלימודים 
תש״ ע ,  למדו בבית הספר  743  תלמידים בשש שכבות 
גיל מכיתות ז ׳  עד י״ ב ומחזור י״ ב יהיה למחזור הבוגרים 
ספטמבר  2004  החינוך .  בחודש  בית  של  הראשות 
ירקון  החינוך  לבית  הפינה  אבן  הנחת  טקס   התקיים 
בנית   המתחם  את  האזורית  המועצה  השלימה  ומאז 
כיתות  ובהם  מבנים  בארבעה  בנוי  הכולל  5,300  מ״ ר 
ופיסיקה ,  כיתות  לכימיה  מתקדמות  לימוד ,  מעבדות 
מוזיקה  מקורה ,  חדרי  ספורט  מחשב ,  ספריה ,  אולם 

ומזנון שהוקם השנה לרווחת התלמידים . 

קיבוץ לומד
פרוייקט  ״ קיבוץ לומד ״,  במהלכו משתתפים החברים בקורסים 

להשכלה כללית ,  מציין  13  שנים להקמתו ברמת הכובש . 



99

2009מסכמים שנה

קדנציה רביעית
נוספת ,  עמד  בחירות  מערכת  בתום 
בפתחה  דלג׳ו  מוטי  המועצה  ראש 
בתפקיד .  הרביעית  הקדנציה  של 
 בראיון לעיתון  ״ בדרום השרון ״,  סיפר 
לשנים  והתקוות  התכנונים  על  דלג‹ו 
שלוש  של  סיכום  הקרובות ,  לצד 
״ המועצה ,  האחרונות .  הכהונות 
 לאחר שביססה את מעמדה כמועצה 
יישוביה   בצורה  עם  ביחד  המתנהלת 
בנושאים  גם  לפעול  נאותה ,  התחילה 
החיים  לאיכות  הקשורים  אזוריים 
ושל  המועצה  מתושבי  תושב  כל  של 
תושבי האזור כולו ״,  הסביר . ״ המועצה  
השפכים  מי  טיהור  נושא  את   קידמה 
בית  לחקלאות ,  נבנה  המים  והשבת 
ספר שש שנתי חדש בנווה ירק וב״עמי 

אסף ״ 83%  זכאים לתעודת בגרות ״. 

מזדהים עם גלעד 

כ- 700  משפחות מהיישוב מתן השתתפו בצעדת ט״ו בשבט ה- 12. 
ומשפחתו .  שליט  גלעד  עם  הזדהות  בסימן  התקיימה   הצעדה 
 מסלול הצעדה ,  עבר בשטחים הפתוחים שבין מתן ונירית וביער 
לה ,  התקיימו  שקדם  השבוע  ולאורך  הצעדה  חורשים .  במהלך 
בשבי ״,  במסגרת   שליט  ״ גלעד  בנושא   וחינוך  הדרכה  פעולות 
 תנועת הנוער  ״ האיחוד החקלאי ״  שבמתן ,  וחולצות  ״ גלעד שליט 
הנוער  בני  הפעילו  הצעדה  הצועדים .  לאורך  לכל  חי ״  חולקו 
ביישוב פינוש נושא שונות ,  ובין היתר סופר הסיפור  ״כשהכריש 
בן  11.  הצעדה  בהיותו  גלעד  ראשונה ״  שכתב  נפגשו  והדג 
הסתיימה בהפנינג חגיגי ובחתימה על עצומה הקוראת לשחרור 

גלעד שליט . 

שומרים על הירוק  
שמורות  ורשות  מתן  חינוך  בית  של  מיוחד  במבצע 
העומדות  לאדמות  תלמידים  כמאה  יצאו  הטבע 
ירחיב הסמוך ,  והעבירו פקעות  פיתוח במושב  בפני 
של רקפות לשתילה חוזרת בחצר בית הספר וברחבי 

היישוב .  

זהב לנוער
 23  תלמידי מחזור מ״ה ב״עמי אסף ״  קיבלו את  ״ אות הזהב ״  היוקרתי 

בתוכנית  ״ פרס הנוער הישראלי ״. 



100

מסכמים שנה

 60  לקיבוץ נחשונים  
קיבוץ נחשונים ציין  60  שנה לעלייתו לקרקע בערב 
המאורע  נחשונית .  לרגל  בפארק  שהתקיים  חגיגי 
לספר  הקיבוץ  מחברי  כמה  ההיסטורי ,  התכנסו 
״ קטן ,  אינטימי ,  לדבריהם   שהוא  קיבוץ  על  באהבה 
נחשונים  קיבוץ  של  ומחושב ״.  ההיסטוריה   צנוע 
כבר  לקרקע ,  כאשר  העלייה  לפני  הרבה  החלה 
בשנת  1945    הגיעו הגרעינים הראשונים של  ״ השומר 
הצעיר ״ ממצרים לעין השופט ,  כפר מנחם ,  תל עמל 
וקיבוץ דן .  הגרעין המצרי ,  שעתיד להיקרא  ״ נחשונים ״ 
 על   שם נחשון בן עמינדב ,  ראשון הקופצים לים בעת 

יציאת מצרים ,  הוא זה שנתן לקיבוץ את שמו .  

הפארק הראשון 
 " פארק יובלים " –  גן השעשועים הראשון של צור יצחק נחנך. 

בניית מועדון הנוער ביישובי נמצאת בשלבי סיום.

מצדיעים לבני הנוער
נערך  במועצה  המתנדבים  הנוער  לבני  מרגש  הוקרה   ערב 

בהיכל התרבות.   

שוטרים על אופנים
בבסיס ההפעלה כפר סירקין של משמר הגבול , 
של  הראשונה  האופניים  יחידת  לפעול   החלה 

משמר הגבול בארץ.

הקימו  ירקון  חינוך  י ׳  בבית  משכבה  תלמידות    0
חדר זיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ,  במסגרת לימודי 

נושא  ״ החברה הישראלית ״  שלומדת השכבה.
0 בית הספר עמי אסף דורג במקום ה - 14  ברשימת  50 
 81.29% עם   בארץ  ביותר  הקרביים  הממלכתיים   התיכונים 

 מקרב בוגריו המתגייסים לחילות הקרביים.
הספר  בבתי  ייחודי  מצוינות  פרויקט  לדרך  יצא   0

עמיאסף ,  ירקון ,  יחדיו ואהרונוביץ ׳. 
0  רמזור חדש

החברה הלאומית לדרכים  ) מע״צ (  סיימה לרמזר את צומת 
הכניסה לקריית המועצה האזורית בנווה ירק.
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חוגגים 60 למגשימים 

שנת  1949  התיישבה  סוף  של  בחורף 
וצעירות  50  צעירים  כ -  של  קבוצה 
תקווה  לפתח  מדרום  נטושות  באדמות 
הראשונים  בבניית  20  הצריפים  והחלה 
אחרי ,  60  שנה  מגשימים .  מושב  של 
 חוגג המושב סיפור של הצלחה ובנייה . 
 הערב נשזר בברכות מפי ראש המועצה 
מוטי דלג'ו ,  איתן בן דוד ,  מזכ"ל תנועת  
 הקיבוצים ",  דודו קוכמן ,  מזכ"ל האיחוד 
החקלאי ,  משה וגנר ,  נציג מייסדי הכפר 
ועד  כוכב ,  יו"ר  ) מיל '(  אמי  ותא"ל  
בין  20  המושב ,  שהיו  האגודה .  מייסדי 

 הראשונים שעלו לקרקע ,  הוזמנו אל קדמת הבמה למפגש 

מצדיעים לחינוך
ומורים ,  ספר ,  מורות  בתי  גננות ,  סייעות ,  מנהלות  מאות 
וכן  החינוך  ומחלקת  מנהלה ,  מתי״א   פסיכולוגים ,  עובדי 
הנוער ,  חברי  המורים ,  מדריכים   תנועות  הסתדרות  נציגי 
מליאת המועצה ויושבי ראש ועדי היישובים השתתפו בערב 
התרבות  בהיכל  שהתקיים  השרון  בדרום  לחינוך  הוקרה 
במעמד ראש המועצה מוטי דלג׳ו וח״כ רא״ל  ) מיל ׳(  שאול 
של  המוסיקה  מגמת  תלמידי  קידמו  האורחים  מופז .  את 
באולם  מוסיקלית  פנים  קבלת  שערכו  ירקון  חינוך  בית 
קבלת הפנים .  ראש המועצה בירך את אנשי ונשות החינוך 
בדרום השרון . ״נמשיך להוביל קו של מניעת הנשרה ,  חיזוק 
ותיגבור התלמידים החלשים   והעצמת התלמידים החזקים ״, 
 אמר .  ח״כ מופז בירך אף הוא את הנוכחים ואמר כי  ״ מדינת 
את  לטפח  חשוב  כן  ועל  טבעיים  משאבים  חסרה  ישראל 

המשאב   האנושי ומוטלת עלינו אחריות גדולה ״. 

מועדון נוער חדש  
נחנך מועדון נוער חדש בגן חיים המשתרע על שטח של  140 

 מ"ר והוא מהווה בית לכל פעילויות הנוער בישוב . 

0  טיול מגבש 
בשדי חמד התקיים טיול 

גברים מגבש ואתגרי אותו 
יזם יו״ר הועד המקומי זאב 

פתאל ,  ובו השתתפו  33 
 תושבים.

0  להקת הנוער של המועצה , ״ צעירי דרום השרון ״ 
 החלה את פעילותה ,  היא מורכבת מ- 18  חברים מיישובי 

המועצה.

ידיים  לברכות ,  ללחיצות  וזכו  המכובדים  האורחים  עם 
נרגשות ולזר פרחים .  
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דרום  האזורית  המועצה  פתיחת  2010,  הצטרפה  עם 
אלימות ”.  התוכנית  ללא  ” עיר  החשובה   לתוכנית  השרון 
הפנים ,  לביטחון  המשרד  של  חדשני  עבודה  מודל  היוותה 
ללא  ” עיר  האלימות .  תוכנית   סוגי  כלל  עם   להתמודדות 
אלימות ”  מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית 
עם תופעות שונות של אלימות ובכלל זה אלימות במשפחה , 
 אלימות בכבישים ,  אלימות בקרב מתבגרים ,  אלימות בבתי 
באילת ,  לפעול  החלה  עבריינית .  התוכנית  ואלימות  ספר 
 ועל רקע הצלחתה בעיר הדרומית ,  הוחלט להרחיבה לשאר 
ל- 66  רשויות  התוכנית  מינואר  2010,  הגיעה  הארץ .  החל 

מועצה ללא אלימות 

מרכז מיחזור בגני עם 
בגני עם נחנך מרכז מיחזור 
ייחודי ,  לנייר ,  גזם ופלסטיק . 

תווי תקן חדשים
לתושב  והשירות  האיכות  את  לשדרג  ממשיכים  במועצה 
והיא הוסמכה לשני תווי תקן חדשים :  תו תקן  9301  לפיתוח 
תקן  14001  ותו  ואיכות  בטיחות  ניהול  מערכות  ויישום 

 לניהול סביבתי . 

גן חדש
רק  במעמד  ניצן  –  גן  הראשון   הילדים  גן  נחנך  יצחק  בצור 

המועצה מוטי דלג׳ו .  בגן למדו  23  ילדים בגילאי  3-5. 

מצלמות 
באוטבוסים

פיילוט להפעלת 
מערכת מצלמות 

אונליין באוטובוסים 
המסיעים תלמידים 

בדרום השרון הסתיים 
בהצלחה במועצה 

האזורית.

 60  לעדנים
 מושב עדנים חגג לקראת סוף השנה 60  שנים להיווסדו בסו

דרה של אירועים יישוביים שעיקר תכליתם היה להעלות על 
לקיומו .  את  היישוב  מייסדי  של  המכרעת  תרומתם  את  נס 
שיאן של החגיגות ציינו חברי המושב בערב לציון  60  למושב 

במעמד תושבים ותיקים וצעירים ,  אורחים ומוזמנים . 

התוכניות  השרון .  יעדי  דרום  גם  ובהן 
היו ונותרו צמצום הדרגתי של תופעות 
האלימות בעיר לסוגיהן השונים ,  יצירת 
תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות 
להתמודדות  מודל  ופיתוח  האלימות 
שונים .  מסוגים  אלימות  עם  עירונית 
היכרות  מפגשי  כללה   התוכנית 
בערים  ולמידה  חניכה  והסברים ,  סיורי 

האבחון  והתחלת   תהליך  עיון  בימי  השונות ,  השתתפות 
והתכנון . 
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נתן   סולי  מרכז ,  ד״ר  מחוז  מנהלת  שקיימו  סיור  בתום 
 והנהלת המחוז במערכת החינוך של המועצה האזורית , 
 הודיעה מנהלת המחוז כי המועצה האזורית דרום השרון 
מומלץ לפרס חינוך מחוזי .  במהלך הסיור ,  שלווה על ידי 
המחוז  מנהלת  דלג׳ו ,  ביקרה  מוטי  המועצה   ד״ר  ראש 
בבית הספר היסודי-קהילתי  ״ מתן ״,  ונפגשה עם מנהלות 
בתי ספר ונציגי ציבור בקרית המועצה . ״ מערכת החינוך 
מיושמת  זו  במועצה .  תפישה  הציר המרכזי  מהווה את 
הלכה למעשה על ידי הפניית משאבים רבים לתחום על 
המועצה ״,  אמרה  מליאת  ובתמיכת  המועצה  ראש  ידי 
דלג׳ו :  המועצה ,  מוטי  ראש  הגיב  ד״ר   נתן .  למועמדות 
חינוכי המתחיל  רואה במערכת החינוך רצף  ״ המועצה 
בגן הילדים ,  דרך בתי הספר היסודיים וכלה בחינוך העל 
המועצה  תלמידי  מירב  את  לשלב  היא  יסודי .  המטרה 
ופיתוח  נשירה  במערכת החינוך היישובית תוך צמצום 
מסגרות קיימות וחדשות לתיגבור   לימודי ומתן הזדמנות 

שווה לתלמידים לסיים י״ב כיתות ״. 

שיא בשיעור הזכאים
חדשות משמחות הגיעו עם פתיחת שנת הלימודים תשע״א : 
י״ב  כיתות  תלמידי  מקרב  בגרות  לתעודת  הזכאים   שיעור 
בשנת  עמד  השרון  דרום  האזורית  במועצה  המתגוררים 
תשס״ט על   86.64   אחוזים .  הנתון היווה עלייה של כ-   13  אחוזים 
)76.54  אחוזים (.  הקודמת ,  תשס״ח   הלימודים  שנת  לעומת 
השרון  דרום  כי  החינוך  משרד  מנתוני   בשנת  2010  התברר 
)256  רשויות  בארץ   מכלל   הרשויות  השני  במקום  נמצאת 
המועצה  לבגרות .  ראש  הזכאים  לשיעור  הכל (,  ביחס  בסך 
מוטי דלג׳ו אמר כי  ״ זהו הישג מכובד המבטא את השקעתנו 
המשאב  בטיפוח  בחינוך ,  בעיקר  והמתמשכת  הייחודית 
האנושי של כוחות ההוראה .  מדובר בהישג של כלל מערכת 
היסודיים ,  הספר  בתי  הילדים ,  דרך  מגני  במועצה  החינוך 
 וכלה בבית הספר השש-שנתי  ׳עמי אסף ׳.  להישג זה שותפים 
מנהלות בתי הספר ,  המורים והצוותים המקצועיים .  נמשיך 

לשאוף לשיפור   מתמיד של מערכת החינוך ״. 

פינת חי  
בבית הספר כצנלסון בכפר סירקין הגשימו חלום ישן והקימו 

פינת חי מרשימה בין כותלי בית הספר . 

פרס חינוך

הספר  בית  של  התלמידים  מועצת   - קדימה ״   ״ צעד   0
ו ׳  במועצה ,  יזמה תכנית מניעה לתלמידי כיתות  עמי אסף 
 הנקראת  ״ צעד קדימה ״   על מנת לחשוף אותם לנזקי העישון 

ושתיית האלכוהול . 
0  בחודש אפריל זכתה המועצה בפרס הניהול התקין 

לשנת  2009. 
0 המחזור הראשון של בית החינוך ירקון סיים את 

לימודיו בבית הספר . 

התו אלכוהול  שתיית  נגד  יישובית  כרזות  תחרות   0
קיימה בהשתתפות בני נוער מהיישובים גבעת חן ,  שדי חמד , 

 נווה ימין ,  גוש נגי״ע ,  כפר סירקין ,  חגור ,  אלישמע וירחיב . 
0 חברי להקת הנוער הייצוגית של המועצה האזוו

לאהבה  קוראים  ״ איך  המוזיקלי   המופע  את  מציגים  רית 
שלי ״  בהיכל התרבות דרום השרון . 
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הדברה ביולוגית
בגדות נהר הירקון שתחומי המועצה האזורית ,  החל לפעול 
המזיקים  מכרסמים  של  ביולוגית  להדברה  ייחודי  מיזם 
ידי  ובזים .  המיזם בוצע על  לחקלאות ,  באמצעות תנשמות 
שרון  האקולוגי  המרכז  ידי  על  ומלווה  הירקון  נחל  רשות 
ברשות הטבע והגנים .  הוא גם נכלל בתכנית החינוכית של 
הדברים  בחומרי  ״השימוש  ״ ירקון ״.  בית   החינוך   תלמידי 
רז ,  אקולוג  האדם ״,  הסביר   יונתן  ולבני  לחי ,  לצומח  מזיק 
השימוש  של  הפסקה  ״הפחתה ,  או  הירקון ,  נחל  רשות 
את  הזה ,  תמנע  במקרה  מכרסמים  הדברה ,  נגד  בחומרי 
זליגת חומרי   ההדברה למי הירקון ״.  ואת  הפגיעה בסביבה 
הגידול  בתי  שיקום  והוא  מוסך  משמעותי  ערך   לפרויקט 
והעשרת מגוון המינים בסביבת הירקון על ידי השבת בעלי 

חיים ובהם   הבז והתנשמת.

 60  לנוה ימין
מאות תושבים בעבר ובהווה לקחו חלק בערב חגיגי לציון 
ימין .  כ- 140  מתושבי  נווה  מושב  של  להיווסדו   60  שנים 
ארבעה  התושבים ,  ועוד  מכלל  עשירים  המושב ,  כמעט 
דורות של תושבים ,  נטלו חלק במופע המרכזי של החגיגות  
– "60  ושורשים ".  על הבימה נבנה מוזיאון קטן ובו פריטים 
מהמושב  ילדים  חבורת  שוטטה  בו  היסטוריים ,    מוזיאון 
שביקשה לעשות  " עבודת שורשים ".  במהלך ההצגה ,  התעורר 
המוזיאון לפתע לחיים והילדים המופתעים פגשו   פנים אל 
פנים את חייהם הקשים של הוריהם וסביהם .  ראש המועצה 
מוטי דלג'ו ,  שהוזכר בטקס בגאווה כאחד מבניה המוצלחים 
נוסטלגיה ,  למרות  ואחוז  נרגש  לבימה  ימין ,  עלה  נווה  של 
היותו רגיל במעמדים כאלו . " כאן התחיל האני מאמין שלי 
באירוע ,    והחקלאות ",  אמר  הקרקע  עם  לקשר  הנוגע  בכל 
" כאן גיבשתי את האמונה שלי שיש לעזור לזולת ולשפר עד 

כמה שניתן ". 

אלופים
את  ניצחה  השרון  דרום  של  הבוגרים  כדורעף  קבוצת 
אליפות המדינה ואת גביע הליגה ,  ועלתה לליגה הארצית .  

 60  לניר אליהו
חגיגות  בסדרת  להיווסדו  ציין  60  שנים  אליהו  ניר  קיבוץ 
תחת  ה- 60  שצוין  ערב  השנה ,  ובמרכזם  לאורך  שהתקיימו 
לפנינו ״.  החגיגות  –  הכל   עוד  מאחורינו   ״ שישים  הכותרת  
שעברה .  שבשנה  תורה  שמחת  בחג  נפתחו  הרשמיות 
המטמון ״  את  ״ חפש  משחק   היה  בסדרה  הראשון   האירוע 
 שהוביל קבוצות של ילדים ,  הורים וצעירים בשבילי הקיבוץ , 
ה- 60  עצמו ,  שהיה  המקומית .  ערב  ההיסטוריה   בעקבות 
השנה  ראש  במוצאי  החגיגות ,  התקיים  של  הכותרת  גולת 
כל  ובאו  הוזמנו  הערב  הקיבוץ .  אל  של  האירועים  באולם 
אינם  שכבר  בנים  ובהם  משפחותיהם  ובני  הקיבוץ  חברי 
צדפי   בשם  בירכו   רמי  וחבריו  הקיבוץ  בו .  את  מתגוררים 
הוותיקים ,  נימרוד מדר   מזכיר הקיבוץ ,  וולוולה שור   מזכיר 
דלג׳ו ,  ראש המועצה האזורית .  כן  ומוטי  תנועת הקיבוצים 
גולומב ,  מפקד  גולומב ,  בנו של   אליהו  בנוכחותו   דוד  כיבד 

ההגנה ,  שעל שמו נקרא הקיבוץ.
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הביאנלה הכפרית 
הביאנלה  לפתיחת  הגיעו  ואורחים  המועצה  תושבי  מאות 
הכפרית הראשונה  –  אירוע תרבות ואומנות של אומני דרום 
המועצה  ראש  במעמד  המועצה  בקריית  השרון ,  שנערך 
גלי  התרבות  מחלקת  מנהלת  דלג׳ו ,  ובהשתתפות  מוטי 
קליין .  בביאנלה ,  שזכתה לשם  ״ אדםמה ״,  הוצגו כ - 80   מיצגים  
אחד ,  רובם  ריקוד  ואף  –  פסלים ,  צילומים ,  ציורים ,  שירים 
ככולם חגו סביב נושא אדם-אדמה ,  טבע וחקלאות . ״ נושא 
הביאנלה נבחר בשל מיקומה ואופיה של המועצה הפועלת 
לשימור הקשר בין האדם והאדמה ובין תושבי האיזור לבין 
והדורות הבאים ״,    איכות החיים  השטחים הפתוחים ,  למען 
התערוכה ,  האירוע .  אוצרת  בפתיחת  המועצה  ראש   אמר 
בנושא  ״הבחירה  רבסקי ,  אמרה :  ברנהרד  איה   האמנית 
את  מסמלת  מתבקשת .  האדמה  בהחלט  הייתה  אדם-מה 
והמחזוריות  שבנו .  העונתיות  והשורשיות  הישראליות 

שהאדמה מגישה לנו הם חלק בלתי נפרד מחיינו ״. 

הונחה אבן פינה 
לביה״ס בצור יצחק  

יצחק .  בטקס  בצור  היסודי  הספר  לבית  פינה  אבן  הונחה 
בורות  את  למלא  שהתנדבו  הילדים  גני  ילדי  גם  השתתפו 

החפירה . 

תערוכת מיחזור
תערוכה ייחודית ומרשימה בשם  ״ מיחזור מספר לי סיפור״  
 הוצגה בבית המועצה .  בתערוכה הוצגו יצירותיהם של ילדי 
 12  הצהרונים שפעלו במועצה שנעשו על פי מיטב הקלאו

סיקות של ספרות הילדים בארץ . 

קולטים  55  - לרגל  55  שנים להקמתו ,  קלט קיבוץ חורשים 
 55  משפחות חדשות שהצטרפו ל - 64  המשפחות שהתגוררו 

עד אז בקיבוץ . 

  בית ספר חדש
" אהרונוביץ '"  הספר   בית  של  החדש  המבנה  נחנך    

 בקרית המועצה.

קליטה בקיבוץ חורשים
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פרס חינוך יישובי
את שנת  2011  פתחו במועצה האזורית עם חדשות גדולות 
ומשמחות :  פרס החינוך היישובי לשנת  2010  הוענק למועצה 
תחומי  צוינו  ההערכה  השרון .  בתעודת  דרום  האזורית 
מעורבות  בפרס ,  ובהם  המועצה  את  שזיכו  ההצטיינות 
ותמיכה אישית של ראש המועצה ומחלקת החינוך בנושאי 
החינוך  מוסדות  של  בתשתיות  השונים ;  השקעה  החינוך 
הפורמליים והבלתי-פורמליים ;  הפעלת מסגרות ופעילויות 
תרבות כמו חינוך בלתי-פורמלי ;  עידוד מעורבותם של ועדי 
מנהיגות  של  ופיתוחה  לקידומה  תוכניות  וביצוע  הורים 
אות  מהווה  זה  “ פרס  צעירה .  מנהיגות  חינוכית ,  ובכללה 
הוקרה והערכה של משרד החינוך למערכת החינוך במועצה , 
מוטי  המועצה  ראש  הישגים ”,  אמר  לצד  ערכים   המשלבת 
הרואה  בתפישתנו  הכרה  “ זוהי  הפרס ,  קבלת  לאחר  דלג’ו 
במערכת החינוך   הפורמאלית והבלתי-פורמאלית ,  תנועות 
מגני  הפועל  שלם  אחד  כמכלול  הנוער  ופעילויות  הנוער 

הילדים ועד סוף התיכון ”. 

אליפות ישראל בקובייה הונגרית

נראה  ארוכות שבקושי  לאחר שנים   - 0 מטעי אבוקדו 
במחוזותינו ,  גידולי אבוקדו החלו להתפשט לאורך המועצה , 
אליהו ,  חורשים ,  נחשונים ,    עינת  אייל ,  ניר  בקיבוץ   במיוחד 

ורמת הכובש.

האזורית  במועצה  דופן התקיים  יוצא  אירוע תרבותי מעט 
השרון  דרום  התרבות  השנה :  בהיכל  באמצע  השרון  דרום 
על  הונגרית ,  שאורגנה  בקובייה  ישראל  אליפות  התקיימה 
שפיר .  המשתתפים ,  שגילם  השבים ,  חגי  רמות  תושב  ידי 
הממוצע עמד על  14,  הצליחו להכניע את הקובייה במהירות 
דמיונית .  מי שהפך באותו יום לאלוף הארץ לקוביות בגודל 
ההונגרית  הקובייה  את  זיו ,  פתר  שי   ,  3X3   של סטנדרטי 
בתוך  13.63  שניות .  דרור פומברג ,  ממארגני התחרות בדרום 
בשנת  העולם  אלוף  שהיה  ומי  השבים  רמות  תושב  השרון 
 2003  לפתרון הקובייה בעיניים עצומות ,  הסביר איך מגיעים 
למהירות כזו : “ עבור רבים זו נראית משימה בלתי אפשרית , 
 אבל צריך לשנן רצפים   קבועים מראש של פעולות .  מדובר 
על עשרות עד מאות סדרות של פעולות ,  אבל עיקר היכולת 

זה לבצע את התנועות בשברירי שנייה ”.

אירועי  100  שנה  במסגרת   - מל”ל  לכפר  0  100  שנה 
צריף  הקמת  לפרוייקט  המושב  חברי  מל”ל  נרתמו  לכפר 
פינה  אבן  הישוב ,  ולהנחת  של  הראשונים  מימיו  משוחזר 

להקמת מוזיאון כפר מל”ל.
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אות יקיר תנועות הנוער
אות יקיר תנועות הנוער לשנת תשע”א , 2010,  הוענק לראש 
המועצה מוטי דלג’ו על ידי שר החינוך לשעבר גדעון סער . 
 האות הוענק באותה שנה ל - 9    ראשי רשויות ברחבי הארץ . 
מועצת  מטעם  שנה  מדי  מוענק  הנוער  תנועות  יקיר   אות 
לקידום  הפועלים  רשויות  לראשי  בישראל  הנוער  תנועות 
השופטים  ברשות .  בנימוקי  הנוער  תנועות  פעילותן   של 
נכתב : “ עם בחירתו לתפקיד ראש המועצה האזורית ,  הבהיר 
החינוך  קידום  הוא  לתפישתו  המרכזי  היעד  כי  דלג’ו  מוטי 
מאמין ’  ה’אני  על  מוטי  חוזר  שונות  במועצה .  בהזדמנויות 
 שלו באומרו כי ההשקעה בנוער תוביל לעתיד של אזרחים 
חשובה  לחברה  שתרומתם  ומשמעותיים  בוגרים ,  פעילים 
משאבים  בהקצאת  ביטוי  לידי  באה  כמוה .  אמונתו  מאין 
לידי  שבאים  במועצה .  משאבים  הנוער  תנועות  לפעילות 
ותמיכה  לאירועים  לפעילות ,  תקציבים  כמבנים  ביטוי 
לטיולים  וביציאה  חינוכיים ,  בהדרכה  בתהליכים  שוטפת 

ולמחנות ”. 

זכויות המגורים בישובים חקלאיים
בתחילת יוני  2011,  פסק בג”צ בעתירות כנגד החלטות  979 
המגורים  זכויות  בנושא  ישראל  מקרקעי  מנהל   ו- 1101  של 
ובהסדרת  חקלאיים  בישובים  לכך  המיועדים  באיזורים 
קץ  שמה  הדין  בית  שבמושבים .  הכרעת  בנחלות  פל”ח 
רבים .  ומאבקים  בהירות  וודאות ,  חוסר  אי  של  לשנים 
זכויותיו  את  לעגן  במושב  למתיישב   החלטה  979    אפשרה 
זכויותיו  להעביר  ואף  מופחת  בתשלום  המגורים  בחלקת 
“ למרות השיפור  יפוצלו מחלקת המגורים .  במגרשים אשר 
דיור ,  יחידת  כעת  למכור  המושבים ,  שיוכלו  של  במצבם 
 האיסור להשכיר שטחי מסחר בתחומי הנחלות יפגע מאוד 
בתושבים ”,  הסביר ראש המועצה מוטי דלג’ו ,  אשר כיהן גם 
כיו”ר האיחוד החקלאי . “ מדובר בפגיעה בתוכניות קיימות 
שאושרו בעבר על ידי מוסדות סטטוטוריים וועדות לתכנון 
עד  500  של  שטח  להשכיר  למושבניק  ובנייה ,  המאפשרות 

 מ”ר בנחלה שלו לעיסוק לא חקלאי ”. 

מערכת פוטו-וולטאית לייצוא חשמל נקי הותקנה 
על גג בית חינוך ירקון בשטח של כ - 650  מ”ר.

חדש  מחזמר  העלתה  השרון  דרום  צעירי  להקת   0
בשם  ” הכל עומד במקום ” . 

הציבורית   החלה  התחבורה  חברת   - “ מטרופולין ”   0
השרון ,  ביישובי  העירוניים  השירות  קווי  את  להפעיל 

 שהופעלו עד אז על ידי אגד.

0 נבחרת הקט-רגל של ילדי דרום השרון זכתה במקום 
הראשון בארץ באולימפיאדת הילדים ברביעית בחדרה.

המרכז  חגור,  במושב  נחנך  יישובי  מחזור  מרכז   0
לנייר ,  קרטון ,  פלסטיק ,  בדים ,  פסולת  מחזור  מיכלי  כולל 

אלקטרונית ,  מתכות ועוד.
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נערכים לחינוך
סער ,  גדעון  לשעבר  החינוך  שר  ובהם  משתתפים  מאות 
הסתדרות  שושני ,  מזכ”ל  שמשון  החינוך  משרד   מנכ”ל 
המורים יוסי וסרמן ,  ראשי ערים ומועצות ומנהלי מחלקות 
חינוך מכל רחבי הארץ ,  לקחו חלק בכנס שעסק בהיערכות 
ראש  פתח  הכנס  תשע”ב .  את  הלימודים  שנת  לפתיחת 
הינה  החינוך  ” מערכת  דלג’ו ,  שעמר   כי   מוטי  המועצה 
מורכבת ורבת שותפים .  הצלחת המערכת מותנית בשיתוף 
המנהלים  בהעצמת  להשקיע  מרכיביה .  יש  כל  של  פעולה 
הספר .  בבתי  והדרכה  ניהול  בידע ,  ובמיומנויות  והמורים 
 צלע חשובה במכלול היא תנועות הנוער ופעילויות הנוער 
ולהרחיב את   פעילותן .  אותן  ולחזק  לעודד  הרשותיות .  יש 
 עוצמתה של המדינה נמדדת בין היתר בלכידות החברתית 
להפרטת  הנסיונות  את  לבלום  השייכות .  יש  ובתחושת 
מערכת החינוך להתבדלות ולהתפצלות לזרמים עצמאיים 

ולשמור על מערכת החינוך הציבורית מכל משמר ”. 

הוועדה לבחינת ההתיישבות הכפרית בשנת  2025  בראשות 
שמעון  המדינה  לנשיא  מסקנותיה  את  הגישה  דלג’ו  מוטי 
פרס .  הוועדה עסקה בשאלה כיצד לשמר   בעתיד את המרחב 
החקלאי  המרחב  של  ראיה  תוך  בישראל  הכפרי-חקלאי 
מגוון  על  תפקודי ,  המתבסס  רב  כפרי-חקלאי  כמרחב 
המדינה  נשיא  ידי  על  כלכליות .  הוועדה   הוקמה  פעילויות 
הכפרי  המרחב  על  שעברו  והשינויים  התהליכים  בעקבות 

הכבאי ",  שבנו  " סמי  המרשימה   האש  כיבוי  משאית 
בוניה  את  הכובש ,  זיכתה  רמת  מקיבוץ  חברים  חמישה 

במקום השני בתחרות רדבול פלוגטאג.

הוועדה לבחינת ההתיישבות הכפרית
בישראל בשלושת העשורים האחרונים . “ השילוב של ערכים 
הכפרי  המרחב  את  הופכים  חברתיים  וערכים  כלכליים 
הוועדה  חברי  הישראלית ”,  כתבו  בחברה  למוביל  בישראל 
המרחב   הכפרי  כי  המסמך  מחברי  טענו  בדו”ח .  בסקירתם 
גם בעתיד ממגמות הפיתוח  ימשיך להיות מאוים  בישראל 

של המרחב העירוני ומלחצי עיור באזור המרכז בעיקר . 
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מטפחים את הסביבה   
עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ב ,  נפתחו שלל פעילויות 
השרון .  דרום  האזורית  שבמועצה  הספר  בבתי  חינוכיות 
ו”בית  הביטחון  כוחות  בין  מוצלח  קהילתי  פעולה   שיתוף 
חינוך צופית ”  התקיים במסגרת יום  ” קהילה  –  משטרה ”.  בבית 
החינוך מתן ,  יצאו אחת לחודש תלמידי כיתות ו ’  לשדה הבור 
פרפרים ,  ללכידת  מצלמות ,  רשתות  עם  החינוך  בית  שליד 
 מגדירים ומשקפות במטרה להכיר ולתעד את מגוון המינים 
אהרונוביץ ’  החלו  הספר  החינוך .  בבית  בית  שבסביבת 
תלמידי  נרתמו  הפרויקט  הסביבה .  אל  לטיפוח  בפרוייקט 
בית הספר ,  סגל ההוראה ,  עובדי בית הספר וההורים .  בכפר 
סירקין ,  בבית הספר כצנלסון ,  המשיכה פעילותה של פינת 

חי המשלבת טיפול בבעלי חיים תוך שימוש מכוון בשפה . 

  מושב גת 
רימון חגג 
 85  שנים 
להיווסדו 

בערב מרגש שהפגיש 
ובהווה .  הערב  בעבר  וותיקיו  עם  הכפר  מתושבי  רבים 
ה- 87,  זקן  בן  תבור  המושב מרדכי  חברי  בברכות של  החל 
החברים ,  ואילת לרנר ,  נציגת דור ההמשך .  הערב כלל מופש 
הורה  להקת  של  המושב ,  ריקודים  ילדי  בהשתתפות  שירה 
תושבים  עם  ראיונות  שכלל  סרטון  והקרנת  השרון  דרום 
שסיפרו על ימי הראשונה של המושבה . “ כברת דרך ארוכה 
עשה היישוב מאז עלייתו על הקרקע בשנת  1926  ועד היום ”, 
הוא  רימון  “ גת  דלג’ו .  מוטי  המועצה  ראש  באירוע   סיפר 
אחת הדוגמאות המוצלחות למימוש החזון הציוני .  תושבים 
חרוצים ומתמידים.  כיום ,  יכולים תושבי גת רימון להתבונן 

בסיפוק ובגאווה בעמל כפיהם ולהתברך בהישגיהם ” .

לבב ברקן מרמות 
השבים זכה 

במדליית הזהב 
בתחרות ג'ודו 

עד משקל  66  ק"ג 
במשחקי הספיישל 

אולימפיקס באתונה.

גן חיים חגג 
 75  שנים 
להיווסדו 

בסדרת אירועים 
וערב חגיגי 

בהשתתפות מאות 
תושבים ואורחים.

בית הספר השש-שנתי ציין עלייה גדולה בזכאים    0
לבגרויות ,  מ- 93  אחוזי זכאות בשנת הלימודים תשס”ט , 

 ל - 97  אחוזים בשנה שלאחריה.
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ושדי  ירק ,  אלישמע  בנוה  ציינו  השנה  כל  לאורך  בטקסים 
ירק הוחלט לקיים שישה  ה 60.  בנוה  יום ההולדת  חמד את 
המרכזי ,  לאירוע  שישים .  כהכנה  בסימן  מרכזיים  אירועים 
שנאספו  מתמונות  שהופקו  ענק  בכרזות  המושב   קושט 
על  כילדים  הוותיקים  נראו  וותיקים .  בתמונות  מתושבים 
זו  רקע הרפתות ,  הלולים ,  השדות והמושב של פעם ובדרך 
יכלו צעירים ותושבים חדשים לחוות את ימיו הראשונים של 

המושב ,  להכיר את מייסדיו ולראות מה קדם לוילות .  
המושב  ותיקי  של  תמונות  המקומי  הועד  אסף  באלישמע 
הישן ,  חיות  –  הצריפים ,  בית העם  נופים של פעם   רקע  על 
הצדעה  בערב  והוצגו  הוגדלו  וכדומה .  התמונות  המשק 
מיוחד למקימי המושב אליו הוזמנו כל המייסדים ,  כולל אלו 
הטקס  את  לקיים  בחרו  חמד  השנים .  בשדי  ברבות  שעזבו 
בחודש  החל  לקרקע  העלייה  במועד  ולא  השבועות  בחג 
ספטמבר ,  בשל היות חג השבועות חג חקלאי המסמל יותר 

מכל את המושב.

 60  לנוה ירק ,  אלישמע ,  עינת ושדי חמד 

הספר  בית   - בדרכים  לבטיחות  בחינוך  הצטיינות   0
ושר  סער  גדעון  לשעבר  החינוך  שר  בפרס  זכה  אסף  עמי 
לבטיחות  בחינוך  הצטיינותו  על  כץ  ישראל  התחבורה 

בדרכים.

שילבו  ברא  ומכפר  סירקין  מכפר  אמניות   - תערוכה    0
כוחות כדי ליצור את תערוכת DO  קיום,  תערוכת אמנות 

שהוצגה במועצה לרגל יום האישה.

ומטרתו  במועצה  הוקם  חדש  הנדסי  אינטרנט  אתר 
המקומית  הועדה  שברשות  המידע  מאגרי  את  להנגיש 

לציבור .

נבחרת השחמט של בית חינוך מתן 
ישראל  באליפות  השני  במקום  זכתה  השחמט  נבחרת 

בשחמט לנבחרות בתי ספר . 
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נלחמים על הבית
לאחר שביולי של השנה שעברה נודע למועצה האזורית 
על כוונת רכבת ישראל להקים מתחם תחזוקה בשטחה , 
התחזוקה  הבית ".  מתחם  על  " להילחם  המועצה    יצאה 
או  להיבנות באחד משלושה אתרים :  מזור ,  חגור  נקבע 
משמעותה  חגור  של  האפשרות  מזרח ,  כאשר  נתב"ג 
קרקע   חקלאית  אז  שימשו  אשר  הלאמת  1,800  דונם 
מעובדת של היישובים חגור ,  נווה ירק ואלישמע .  מרגע 
קבלת ההודעה על התוכנית להקים את מתחם הרכבת 
על שטחי דרום השרון ,  החלה המועצה האזורית בראשות 
התכנון  גורמי  מול  ענפה  פעילות  לקיים  דלג'ו  מוטי 
כי מדובר בחלופה פסולה .  במטרה להעביר את המסר 
" אני יודע שבוחנים חלופות נוספות ",  אמר דלג'ו , " אבל 
לא אהיה שקט עד שהתכנית תרד מסדר היום .  לא יעלה 
במובן  בטון  לשלמת  הזה  האזור  את  להפוך  הדעת  על 
הכי  במקום  הנמצאת  של   המילה .  כמועצה  השלילי 
בינוי רבות  מבוקש בארץ התנגדנו כל השנים לתכניות 
עצומים  השבחה  היטלי  להביא  ויכלו  בפנינו  שהובאו 
למועצה ,  והכל במטרה לשמור על האזור ירוק וחקלאי " .

נחנך בית הספר בצור יצחק  
צור- תושבי  התשע"ג ,  ציינו  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 

היישוב :  בית  בתולדות  נוספת  דרך  אבן  המתפתח  יצחק 
דרום  האזורית  במועצה  במספר  חדש ,  השביעי  יסודי  ספר 
השרון ,  נחנך בתחומיו .  בבית הספר למדו באותה השנה  170 
 תלמידים בשתי כיתות א ',  ועוד כיתה אחת בשכבות ב '  עד 
לבית  יעברו  היסודי  הספר  בית  את  שיסיימו  ה '.  תלמידים 
הספר השש-שנתי עמי אסף שבבית ברל .  לתפקיד מנהלת 
בית הספר נבחרה פנינה בר מוחה ,  ששימשה עד אז סגנית 
מנהלת בית חינוך מתן .  בית הספר ,  שזכה לשם  " בית חינוך 
צומח .  תריסר  ספר  בית  של  במתכונת  יצחק ",  נבנה  צור 
הכיתות של שני השלבים הראשונים כבר נבנו ,  ותוכנן שהן 
שנתיים .  במשך  היישוב  תלמידי  לכל  מענה  לתת  יצליחו 
נוספות  כיתות   לאחר מכן ,  תוכנן שלב שלישי שיוסיף שש 

וישלים את   בית הספר החדש . 

0 בנייה בצופית - משרד החינוך אישר הקמת מבנה בית 
ספר חלופי למבנה הישן של בית הספר צופית .  בית הספר 

החדש מתוכנן להכיל  18  כיתות.
0 זכאים לבגרות - המועצה האזורית דרום השרון דורגה 
במקום ה- 12  בארץ במספר תלמידיה הזכאים לבגרות בשנת 

תשע"א : 78.59  אחוזים מכלל התלמידים . 
0 גשרים בירקון - נחנכו ארבעה גשרים חדשים להולכי 

רגל ורוכבי אופניים בחלק המזרחי של הירקון .
 - נדיר   אירוע  - במושב אלישמע התקיים  0 פטר חמור  

 פדיון חמור הנקרא פטר חמור . 
בין  תאומות  ערים  להסכם  -  25  שנה  תאומות  ערים   0

נוייויד לדרום השרון .
יום האישה הבינלאומי צוין בדרום השרון באירוע   0
מרכזי בהשתתפות כ- 400  נשים מיישובי המועצה .  באירוע 
הנוער  השרון ,  להקת  דרום  של  המחול  להקת  הופיעה 

המועצתית ורונה רמון שהעבירה את הרצאתה .
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צעירה בת  100
במספר  הכפר  להקמת  ציינו  100  שנים  מל"ל  בכפר 
בפני  אותה  והציגו  ההיסטוריה  את  שהחיו  אירועים 

ממחזרים אשפה דורות ההמשך.
משנסתיימה פרישת המיחזוריות בכלל היישובים ,  החליטו 
הירוק  הטרנד  את  לקחת  השרון  דרום  האזורית  במועצה 
צעד אחד קדימה .  פיילוט סביבתי ,  שהחל בנווה ירק ,  עדנים 
וגני עם ,  דורש מהמשתתפים בו להפריד בין אשפה רטובה  
) בקבוקים ,  ביצים (  ויבשה   מזון ,  פרחים ,  קליפות  ) שאריות 
את  לרכז  נדרשים  סיגריות (.  המשתתפים   פלסטיק ,  בדלי 
הפסולת הרטובה בפח בנפח  7  ליטרים ,  ואותו לרוקן לפח 
בנפח  80  ליטרים שיוחזק בגינה עד ליום הפינוי .  ביישובים 
המשתתפים בפיילוט חולקו לתושבים פחים חומים לאשפה 
רטובה  ) שהוצבו לצד אלו הירוקים (,  ועליהם מדבקה בנוגע 
לסוג האשפה שיש להשליך לתוכם .  במקביל ,  הופעלה בבית 
הספר אהרונוביץ '  וירקון תוכנית חינוכית שתמכה במהלך . 
 לצד תרומת המהלך לאיכות הסביבה ,  משמעותו גם חסכון 

גדול למועצה האזורית . 

0 איזון תקציבי - המועצה האזורית דרום השרון סיימה 
את שנת התקציב  2011  באיזון תקציבי בפעם ה- 16  ברציפות. 
הוענק  התישבותי  לחינוך  המינהל  של  החינוך  פרס   0

לבית ספר עמיאסף .

0 פרויקט בנות מצווה - כחלק מאירועי שנות השמונים 
להיווסדו של מושב ירקונה ,  הוחלט במושב לקיים פרויקט 
בנות מצווה מיוחד ,  בו עברו הבנות חוויות ופעילויות רבות.

אות הגלובוס הירוק  
- מפעל תרמוקיר בקיבוץ 

חורשים זכה באות הגלובוס 
הירוק .  
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מספרי שיא לזכאי בגרות

בבית הספר השש-שנתי עמי אסף חדשות משמחות :  תלמידי 
בית הספר הגיעו בשנת הלימודים תשע"ב לתוצאה יוצאת 
" אי אפשר להתעלם  בגרות .  98%  זכאים לתעודת  דופן של  
מההישג המדהים הזה לאור העובדה שעמי אסף הינו בית 
ספר שש-שנתי ,  הטרוגני ובעיקר לא ממיין ",    אמרה מנהלת 
בית הספר ציפי אבנון . " בשנים האחרונות מעורר בית הספר 
ויותר עניין בקרב קולגות העוקבים אחרי התהליכים  יותר 
המתחרשים אצלנו ומבקשים לדעת איך אנחנו עושים את 
זה ".  משנת הלימודים תשס"ה ,  אחוזי הזכאים לבגרות בבית 
תשס"ה ,  ועד  בשנת  בהתמדה .  מ- 74  אחוזים  עולים  הספר 
ההישג חסר התקדים של השנה הנוכחית . " חשוב להבהיר כי 
בד בבד עם המצוינות הלימודית אנו משקיעים במצויינות 
חברתית  תפישה  אסף  אבנון .   " לעמי  החברתית ",  הבהירה 
חשובים  שלנו .  שותפים  מהאתוס  חלק  המהווה  עמוקה 
להישג הם ההורים ,  ועד ההורים המוסדי והמועצה האזורית 
דרום השרון המייחסת לחינוך חשיבות עליונה ועושה רבות 

לקידומו ". 

 " אחים "   למען אחים
תושבים ,  מאות  בהשתתפות  חגיגי  בטקס  השרון  בדרום 
הושקה  במועצה ,  מחלקות  ומנהלי  מקומיים  ועדים   חברי 
ביוזמתו של ראש המועצה ,  ד"ר  " אחים "  שהוקמה   עמותת  
לאותן  משלים  סיוע  מעניקה  " אחים "  דלג'ו .  עמותת   מוטי 
משפחות או בודדים שנקלעו למצוקה . " כשילד מגיע לבית 
ילד  או  מזינה   בארוחה  זוכה  לא  כריך ,  כשילד  בלי  הספר 
הבעיה  רק  לא  לימוד ,  זאת  ספרי  בלי  הספר  לבית  המגיע 
" העוני  גטניו ,  מנהלת העמותה .  שלו ",  אמרה בטקס   רונית 
לא שייך רק למחלקת הרווחה ,  הוא שייך לכולנו .  העמותה 
פוגשת את הפרצופים שמאחורי הסטטיסטיקה והמספרים . 
 תאמינו לי שכשרואים את זה ,  פשוט אין מקום לאדישות ". 
 העמותה מקבלת תרומות בשלוש דרכים עיקריות :  תרומה 
לסייע  ובנכונות  בזמן  בהתנדבות,  מקצועי  כספית ,  שירות 
הוריות   חד  למשפחות  שהוקם ,  לסייע  הבגדים  במחסן 

ו צביעת בתים. 

תעודות הערכה
ראש אגף כוח אדם בצה"ל ,  אלוף אורנה ברביבאי ,  העניקה 
למועצה האזורית דרום השרון תעודת הערכה על  " הישגים 

מרשימים בשיעורי הגיוס והשירות   הצבאי לשנת  2011". 

0 30 לנירית - בנירית ציינו  30  שנים להקמת היישוב בערב 
מיוחד .  הערב נפתח בתערוכת צילומים בשם  " בית פתוח ", 

 שהציג צילומים ששלחו תושבי היישוב .
0 ערב הוקרה למתנדבי המועצה  - בחודש ספטמבר 
התקיים בהיכל התרבות של המועצה ערב הוקרה למתנדבי 
המועצה .  לערב הוזמנו מתנדבים ממגוון גדול של תחומים : 

 ביטחון ,  חינוך ,  נוער ,  תרבות ורווחה .
0 מושב גני עם חגג  80  שנה להקמתו בערב מרגש 
ובעבר ,  אורחים  בהווה  המושב  תושבי  מאות  בהשתתפות 

ובני משפחה.
- בני נוער מיישובי המועצה התנדבו  מחדשים פנים   0
עמינדב  " קדימה "  בשכונת  מועדונית   של  פניה  את  לחדש 

שבפתח תקווה .
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המועצה  מישובי  כ- 600  נשים  בתחילת  2013,  לקחו 
הבינלאומי .  באירוע  האישה  יום  לציון  באירוע  חלק 
התקיימה תערוכה ייחודית לנשים יוצרות בשם  " נשים 
במעמד  התקיימה  התערוכה  במעגל ".  פתיחת  צבע 
ראש המועצה מוטי דלג'ו ,  סגנית שגריר הודו בישראל , 
למעמד  הממשלה  ראש  רעאו ,  יועצת  וואני   הגברת 
למעמד  המועצה  ראש  סוויד ,  ויועצת  ורד  האשה 
 50 מ -  למעלה  הציגה  לוי .  התערוכה  ורדה  האישה 
 ציורי מנדלות שהכינו אמניות מקומיות ,  וציורי רנגלים 
במועצה .  שנערכה  ייחודית  בסדנה  שנוצרו  מקוריים 

ללכת בתלם  ה- 10 מערב   הסעודית המסרבת  בת  ווא'גדה  סיפורה של  " וואג'דה ",  שהביא את  הוקרן הסרט    במהלך הערב 
שמכתיבה המסורת ומתעניינת דווקא בלימודי המוסיקה .  

מצדיעים לנשים

ביישובים  וגניבות  פריצות  על  בדיווחים  עלייה  בעקבות 
להפעיל  השרון  דרום  האזורית  המועצה  השונים ,  החלה 
ללא   אלימות "  של  " עיר  תכנית   בשיתוף  משולב  שיטור 
מסיירת  המשולב  השיטור  פנים .  ניידת  לביטחון  המשרד 
במוקדים שאותרו ומופו מראש ,  תוך דגש על אזורים בהם 
לא הותקנו מצלמות ולא   מתבצעות פעולות אכיפה אחרות . 
בין סמכויותיו של  ופקח המשלבים  נמצאים שוטר   בניידת 
הפקח העירוני ושוטר הסיור .  השיטור המשולב נועד להגיב  
מתן  המועצה ,  תוך  וממוקד  מאזרחים  שיגיעו   לקריאות 
דגש לאירועים של רעש ,  הפרת סדר ,  שתיית אלכוהול וכו '. 
עלייה  מסתמנת  קהילתי  שיטור  פועל  בהם  בארץ   בערים 
משמעותית במספר הפניות ,  הגברה של שיתופי פעולה בין 

ניידת שיטור משולב

תושבי ירחיב וחורשים 

בהפגנה
כ- 300  תושבים מנירית ,  ירחיב 

וחורשים הפגינו במתחם מחלף 
ג'לג'וליה ,  במחאה על התעלמות 

חברת נתיבי ישראל מבקשת הרשויות 
להכניס שינויים בתוכניות המחלף.

 12% עד   של  ) עלייה  העירוניים   האכיפה  לגורמי  המשטרה 
 במספר הפניות המטופלות על ידי הסיור (,  ועלייה באכיפה 

ובתחושת הביטחון של התושבים . 
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יעדי בניה נרחבים
עם פתיחת השנה החדשה ,  הכריזו במועצה האזורית דרום השרון 
על יעדי הבנייה הנרחבים לשנים הקרובות .  גולת הכותרת הן כמובן 
עבודות הפיתוח להקמת בית ספר אזורי חדש במתחם בית ברל . 
 המתחם אמור להחליף את מבנה ביה"ס הישן במושב צופית .  בית 
מעוגלים .  בנוסף ,  מבנים  בשלושה  יכלול  18  כיתות  החדש  הספר 
 כבר החלו העבודות להקמת קומה שניה במרכז הקהילתי ביישוב 
צור יצחק .  הקומה תכלול  450  מ"ר נוספים .  לצד אלו ,  יצאו מכרזים 
לבניית אולם ספורט גדול בסמוך לבית הספר בצור יצחק .  האולם 
ישתרע על פני  1104  מ"ר ויעמוד בתקני איגוד הכדורסל והטוטו . 
 גם קריית המועצה ,  המשמשת כמרכז תרבות אזורי לכלל תושבי 
כנסים  אולם  לבנות  הוחלט  בקרוב .  האזורית ,  תתחדש  המועצה 
וישמש לאירועי מוסדות החינוך של  פני  1,300  מ"ר  שישתרע על 

המועצה  .  האולם אמור להכיל עד כ- 1,000  איש בישיבה בשורות . 

ירקונה למען עמותת חיים 
בבזאר שנערך כמדי שנה במושב ירקונה הניב רווח 
השנה  זו  המסורתי ,  שהתקיים  דופן .  בבזאר  יוצא 
השלוש-עשרה ברציפות ,  נאספו כחצי מיליון שקלים 
לעמותת חיים למען ילדים חולי סרטן .  אל האירוע 
למעלה  שנה  באותה  הגיעו  המושב  בלב  שהתקיים 
מעשרת אלפים אנשים .  הבזאר כלל דוכנים רבים של 
ופירות ,  פרחים וצמחי  ירקות  מזון ,  בתי קפה ,  דוכני 
אמנות ,  ספרים ,  ביגוד ,  נעליים ,  גן ,  תכשיטים ,  חפצי 
יקרי  פרסים  הגרלת  לצד  לבית  ומוצרים   צעצועים 
הסמוכים  והישובים  המושב  תושבי  ערך .  עשרות 
ומפרכים  ארוכים  ימים  לאורך  בהתנדבות  עבדו 
וארגון התרומות ,  דרך  –  הכשרת השטח  הכנות   של 
האשפה  הררי  בפינוי  וכלה  המתיש  המכירה  יום 
נגי"ע   קן  חברי  האירוע ,  בנו  שלמחרת .  לכבוד  ביום 
ירק (  מתחם    " לונה  ונווה  עם ,  עדנים  ) ירקונה ,  גני 
הצעירים  את  וחבלים ,  והפעילו  פארק "  מסנדות 

שהגיעו לבזאר . 

מהמועצה  משלחת  מאי  2013  ביקרה  בחודש 
התאומה ,  נויוויד  בעירה  השרון  דרום  האזורית 
הסכם  הביקור ,  נחתם  שבגרמניה .  במסגרת 
במסגרת  פעולה  שיתוף  לציון  25  שנות  משותף 
מנתה  8  תאומות ".  המשלחת  " ערים  תוכנית  
 חברים בראשות ראש המועצה מוטי דלג'ו , סיירה 
ובפארק התעשייה האזורי .  בפרוייקטים עירוניים 
תרומה  לתרום  היא  הזו  השותפות  של  " תפקידה 
חשובה לפיוס בין העם היהודי לגרמני ",  סיפר ראש 
עיריית נויוויד ,  ניקולאוס רוט . " לצד הזכרון הנורא , 
וחברות .  משאלתי  הדדית  להבנה  שואפים   אנו 

הגדולה היא שתתנסו בעובדה כי גרמניה השתנתה ,  וכי יש 
לכם חברים   בנויוויד אשר עומדים לצדכם ".  ראש המועצה 
ביקש להודות למארחים וציין כי הוא מאמין כי ניתן וצריך 
להרחיב את שיתוף הפעולה בין הרשויות לתחומי התרבות , 

השרון  דרום  בין  הברית  את  רואה  " אני  והספורט .   הנוער 
וישראל  בגרמניה  השלטון  ממאמצי  כחלק  גם  ונויוויד 
וחברתיים ,  מוניציפליים  פעולה   בתחומים  שיתופי  ליצירת 

 אשר תורמים רבות להכרה והבנה של הזולת ". 

 25  שנה לשיתוף הפעולה

דרום  האזורית  המועצה   - הניהול  פרס   0
השרון זכתה בפרס הניהול הכספי התקין ברשויות 
השש-עשרה  לשנת  2011-2012,  בפעם  המקומיות 

ברציפות.
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המועצה  בגבולות  הפתוחים  השטחים  על  המאבק 
בהשתתפות  במועצה  שנערך  עבודה  נמשך .  בסיור 
שוורץ ,  הפנים ,  בינת  במשרד  התכנון  מינהל  מנהלת 
 מחו נציגי הישובים על הכוונה לגרוע שטחים מישובי 
בדבר  " ההחלטה  העירוני .  למגזר  ולהעבירם  המועצה 
המועצה ,    ראש  התקבלה ",  הבהיר  לא  עדיין  העדכון 
 מוטי דלג'ו . " נפעל למנוע את רוע הגזרה .  צריך להבין כי 
 99  אחוזים מהשטחים החקלאיים במועצה מעובדים ". 
 שוורץ הסבירה כי המדינה זקוקה לתכנון של  75  אלף 
הנדל"ן ,  שוק  את  לצנן  כדי  שנה ,  רק  מדי  דיור  יחידות 
 ואפילו לא כדי להוריד מחירים ,  וכי אחוז החוסר בדירות 
במרכז הוא הגדול ביותר . " אנחנו נמצאים כיום במשבר 
דיור במדינה ,  אבל אנחנו לא פועלים בהיסטריה ",  אמרה 
שוורץ . " אני קשובה לטענות המושבים .  אם המתחם על  

שומרים על השטחים הפתוחים

 יד צופית פוגע בחלקות ,  יש להתחשב בכך .  אני מניחה 
שאנחנו  ממה  נהנה  התהליך ,  כולנו  שבסוף  ומקווה 
מחשבת .  אנחנו  מלאכת  עכשיו .  זו  לעשות  מנסים 
ולא  ובפינצטה  בעדינות  העבודה  את  לבצע  מנסים 

בשליפה מהמותן ". 

חג השבועות בדרום השרון 
השרון  דרום  של  והשירה  המחול  להקות  הופיעו  אפק .  באירוע  בפארק  צוין  השרון  בדרום  השבועות  חג 

ולאחר מכן התקיים מופע שירי החיפושיות בביצוע להקת המג'יקל מיסטרי טור. 



117

2013מסכמים שנה

תוכנית אב לספורט 
בניסיון להביא את ענפי הספורט השונים לקהל מתרחב והולך ,  ובאותו 
זמן לקדם מצוינות בו ,  הגו במועצה תכנית אב לספורט ראשונה מסוגה . 
 הרעיון מאחורי ההחלטה הוא להביא  " ספורט לאלופים וספורט לאלפים ". 
לא  לכלל תושבי המועצה ,  אך  וזמין  לנגיש   כלומר ,  להפוך את הספורט 
על חשבון הספורט התחרותי שגם אותו יש לטפח .  תוכנית האב נהגתה 
ידי הנהלת  ישובים שמונו על  נציגי  היגוי מרכזית שכללה  ועדת  ידי  על 
פעילות  מציעה  הספורט .  התוכנית  בתחום  מקצוע  המועצה ,  ואנשי 
בשלושה רבדים :  הראשון  –  ספורט יישובים מקומי ,  השני  –  הפיכתם של 
בתי  את  המזינים  לתושבים  ל"אשכולות "  אזוריים  היסודיים  הספר  בתי 
האירועים  יתקיימו  זה  מרכזי .  ברבד  מועצתי  –  רובד  והשלישי   הספר 
המרכזיים הגדולים כמו צעדות ,  מירוצים ,  טריאתלונים ,  ניווטים ,  מסעות 
תוכנית  גם  הוכנה  זו  האזוריות .  ברוח  הנבחרות  של  ופעילויות  אופניים 
נוער ,  ובהם   תלמידים ,  בני  שונות  יעד  לאוכלוסיות  המופנית  מקיפה 
בפעילות  לעסוק  תושבים  לעודד  שמטרתה  ותיקים  ותושבים   מבוגרים 

גופנית ובספורט ולשפר את איכות חייהם ובריאותם.

חוגגים גבורות
השנה  80.   חגגו  רבים  מועצה  ישובי 
 ראשון היה מושב רמות השבים ,  שחגג 
ברצף של אירועים חגיגיים שהתקיימו 
לאורך השנה .  אחריו ,  חגגו גם תושבי 
לקרקע  לעלייה  חן  80  שנים  גבעת 
בשנת  1933.  גם מושב צופית ציין גיל 
דומה באירוע שיא בהשתתפותם של 

כ- 1,200  תושבים ואורחים. 

כלת פרס ישראל
הסופרת דבורה עומר תושבת כפר מע"ש , 

 זכתה בפרס אקו"ם לספרות לשנת  2012. 

המועצה ,  ד"ר  ראש   - מחדש  נבחר   0
מוטי דלג'ו ,  נבחר מחדש לקדנציה חמישית 
עם  הקשר  את  להרחיב  בתפקיד ,  ומבטיח 

התושבים ולשמור על השטחים הפתוחים.

המועצה  של  הותיק  הלוגו   - המועצה  לוגו   0

החדש  ורענון .  הלוגו  פנים  למתיחת  זכה  האזורית 
ב- 1980  שאוחדו  המועצות  שלוש  סמלי  את  מציג 

 בסגנון עדכני וצבעוני.
0 שיפוצים המבנה החינוך - במהלך הקיץ השקיעה 

המועצה כ- 2  מיליון   ₪   בשיפוצי כל מוסדות החינוך 
בתחומיה. 

0  מקום ראשון בזכאים לתעודת בגרות - המועצה 

מבין  הראשון  למקום  הגיעה  השרון  דרום  האזורית 
המועצות האזוריות בישראל בנתוני שיעור הזכאות 

לתעודת בגרות ,  עם  81.31% 

0 חינוך - כחלק מתוכנית  " עיר ללא אלימות "  בדרום 
 – מגשרים "  " ילדים  תכנית   לפעול  השרון ,  החלה 

 שהחלה שנה קודם לכן כפיילוט בבית חינוך מתן. 
לתחבורה  המשותפת  הועדה   - יבשתי  נמל   0
להקים  באפשרות  דנה  התכנון  במנהל  יבשתית 
הכובש  רמת  מאדמות  כ- 1000  דונם  על  יבשתי  נמל 

בסמוך לצומת אייל. 
השרון  דרום  האזורית  המועצה   - תקציבי  איזון   0
סיימה את שנת  2012  באיזון תקציבי זו השנה ה- 17 

 ברציפות. 
0  תפקיד נכבד - אלוף משנה אבנר פז צוק ,  המתגורר 

בכפר סירקין ,  מונה לתפקיד קצין חינוך ראשי.
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קדנציה חמישית 
למוטי דלג'ו

ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו 
חמישית  לקדנציה  נבחר 

בראשות המועצה .  
 " האתגר המרכזי שניצב בפנינו כיום "  אומר דלג'ו  
הבאות .  לשנים  המועצה  של  פניה  עיצוב  "הוא 
על  שתתבסס  רחבה  אסטרטגית  חשיבה   יצירת 
של  ואופיו  האזורי  והפיתוח  התיכנון  מגמות 

המרחב הכפרי במאה ה -21". 

הונחה אבן הפינה לבית חינוך צופית
בבית ברל התקיים טקס הנחת אבן פינה לבית חינוך צופית במעמד 
ראש המועצה דר '  מוטי דלג'ו ,  סגנו צפי פלד ,  מנהל אגף החינוך מאיר 
ברדוגו ,  אדריכלית  רמי  המועצה  צייג ,  מהנדס  אייל  אבירם ,  סגנו 
הועדה המקומית לתיכנון ובניה נילי יוגב ,  גזבר המועצה יצחק אגוזי 

ומנהלת בית הספר צופית  ) הנוכחי (  ענת אפרתי . 

מבנה   חדש   לבית   ספר   כצנלסון
החל תכנון מבנה חדש לבית הספר כצנלסון בכפר סירקין . 
הנוכחי  הספר  בית  במקום  להיבנות  הספר   עתיד  .  בית 
השנה  285  לומדים  הספר  בשנת  1937.  בבית  שנבנה 
 תלמידים אך לאור הבניה בשטחי ההרחבה במושב ,  צפוי 
מספר התלמידים לגדול באופן משמעותי בשלוש השנים 

הקרובות .  

שחזור   פסל   השלושה
יד  האנדרטה  שחזור  הסתיים  עינת  בקיבוץ 
לקיבוץ.  האנדרטה  בכניסה  לשלושה ,  הניצבת 
בתיה  האמנית  ידי  על  בשנת  1959  הוקמה 
פועלים מהמושבה פתח  לזכר שלושה  לישנסקי, 
-  מנחם  תקווה שמתו בכלא התורכי בשנת  1917 
גרויליך ,  אייזיק מהרינג ושמואל שטרייפלד ,  שעל 
בשנת  1925.  השלושה  גבעת  קיבוץ  נקרא  שמם 
בין  היו  גבעת   השלושה  מחברי  שרבים   מכיוון 
בקיבוץ  הפילוג  ) לאחר  בשנת  1952  עינת  מייסדי 
הפסל  על-ידי  נעשה  הפסל  שחזור  המאוחד ( . 

ידידיה מור .

שמונים שנה למושב צופית וגבעת חן  
במושב צופית ציינו את שנת ה- 80  להיווסדו של המושב בשנה 
המושב  -  חג  השיא   אירוע  ובסיומה  מיוחדים  אירועים  של 

בהשתתפות כ- 1200  תושבים ואורחים .

במסגרת   בשנת  1933,  נוסד  הקרקע  על  ח"ן  שעלה  גבעת 
לעלות  שנקראו  המשפחות  אלף  שם  האלף "  על  " התיישבות 
על הקרקע באזורי המטעים בארץ ,  הקימו ישובים ובהם גבעת 
ח"ן ונתנו תנופה משמעותית למפעל ההתיישבות. גבעת ח"ן, 

חגג גם הוא גבורות בארוע רב משתתפים.

מסכמים שנה
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נפרדים   מאזרח   הכבוד 
השרון  דרום  האזורית  המועצה 
ראש  של  לכתו  על  ראש  הרכינה 
שרון ,  אריאל  מר  לשעבר  הממשלה 
 בן מושב כפר מל"ל ואזרח כבוד של 

המועצה .  
בשנת  1998  הוענקה לשרון אזרחות 
כבוד של המועצה האזורית כ"ביטוי 
תושבי  של  ולהוקרה  להערכה 
המועצה לפועלו ולתרומתו למדינת 

ישראל ולחברה   הישראלית בסימן של אחדות ואחוה ". 

ליגת כדורשת נשים
לנשים .  באירוע  הכדורשת  ליגת  לדרך  יצאה 
שחולקו  כ- 160  נשים/שחקניות  נכחו  הפתיחה 
יישובים  המייצגות  ל- 10  קבוצות  מועד  מבעוד 

שונים .

שכונת מגורים חדשה בניר אליהו
שכונת  אלו  בימים  מתאכלסת  אליהו  ניר  בקיבוץ 
ה- 90.  השכונה  שנות  מאז  חדשה ,  לראשונה  מגורים 
יתווספו  24  מהווה תוספת משמעותית לקיבוץ , אליו 
ומספר  בקיבוץ  החברתי  המאזן  חדשות.   משפחות 
מ- 100  לכ- 150  יגדל  בו  המתגוררות  המשפחות 

 משפחות.

גן ילדים ע"ש דבורה עומר
הילדים   סופרת  ע"ש  ילדים  גן  מעש   נחנך  בכפר 
כ- 40  במשך  בישוב  התגוררה  עומר .  עומר   דבורה 
עומר  ספריה .  דבורה  מרבית  את  כתבה  ובו   שנה 
שנפטרה לפני כשנה הייתה כלת פרס ישראל ,  פרס 

בני משפחתה ,  בעלה   נערך במעמד  אקו"ם על מפעל חיים.  הטכס 
 שמואל וילדיה גיל וטלי   וכן ראש המועצה   ד"ר מוטי דלג'ו . 

בתי ספר בניהול עצמי
בתי  כל  יחלו  הקרובה  הלימודים  משנת  החל 
באופן  להתנהל  במועצה  היסודיים  הספר 
של  התכנית  כלכלית.  במסגרת  מבחינה  עצמאי 
' בתי ספר בניהול עצמי '.  המטרה   משרד החינוך  
מענה  ומתן  החינוך  מוסדות  הישגי  -  קידום 
לצורכי כל הילדים הנמצאים בהם על ידי הגדלת 
מנהל   בית-הספר  של  הפדגוגי  הניהולי  המרחב 
תפעולית  כיחידה  ינוהל  הספר  וצוותו .   בית 
את  יגביר  משאבים ,  ובכך  המקצה  עצמאית 

יכולתו לבצע את תכנית העבודה שלו . 

 5  כוכבי יופי לצור יצחק
היישוב צור יצחק זכה   ב- 5  כוכבי יופי במסגרת התחרות  " קריה יפה 
יפה  לישראל  המועצה  מטעם  התחרות  יפה " .  בישראל  ומקיימת 
המועצות  המקומי    ומרכז  השלטון  הפנים ,  מרכז  משרד  ובשיתוף 
וקיימות .  היישוב  בנושאי חזות  בישראל התמקדה השנה  האזוריות 
המקומי וערך  הועד  ונציגי  המועצה  נציגי  עם  נפגש  השיפוט   צוות 
שמע  המשחקים .  הצוות  ובגני  הספורט  הילדים ,  באולם  סיור  בגני 
סקירות אודות הקמת הישוב והתפתחותו. ולאור כל זאת העניקה 

וועדת השיפוט ליישוב צור יצחק חמישה כוכבי יופי.

„
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ממחזרים בפח כתום
בעשרה  בתחילה  למיחזור.  כתומים  פחים  פריסת  החלה 
ישובי המועצה. הפחים הכתומים  ולאחר מכן בכל  ישובים 
מיועדים לאריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה. מנכ"ל 
המועצה שי אברהמי העריך כי "השליחות במקרה זה היא 
הארץ  כדור  עתיד  למען  האוניברסאלית  ברמה  כפולה. 

וברמה המקומית מיחזור שווה חסכון גדול בכסף".

מיוחדת  הצטיינות  בתעודת  זכה  עמיאסף  הספר  בית 
שהוענקה ממשרד החינוך לתוכנית העתודה המדעית-

ביותר  הגדול  השיפור  את  שהציג  על  טכנולוגית, 
בשיעור התלמידים המצטיינים.

הצטיינות יתרה

חתן התנ"ך האזורי
האזורי  התנ"ך  חתן  הוא  "צופית"  הספר  מבית  שמעוני  זיו 
מודעות  לעודד  היא  החידון  מטרת  ו'.  כיתות  לתלמידי 
ישראל, לטפח  ולמסורת  לידיעת הארץ  לערכים הקשורים 

ולחנך למצוינות וליצור גיבוש הנאה ויציאה מהשגרה.

נחנך בית חינוך "צופית"
הספר  בית  נחנך  תשע"ו  שנה"ל  בתחילת  חגיגי  בטקס 
הקרוב  בעתיד  ברל.  בית  במתחם  "צופית"  החדש  האזורי 
תחל בנייתו של אולם ספורט ממוזג בן כאלף מטרים וכ-200 
ישיבה. בשנה"ל תשע"ו לומדים במערכת החינוך  מקומות 
ספר  בתי   7 ילדים,  גני  ב-67  תלמידים   7568 המועצה  של 

יסודיים ושני בתי ספר שש שנתיים.
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מצדיעים ונפרדים
המועצה  שמקיימת  המסורתי  ההצדעה  ארוע  במסגרת 
למערכת החינוך, נפרדה המועצה ממאיר אבירם, מנהל אגף 

החינוך בעשרים השנים האחרונות.
המירוץ לתואר

לסטודנטים  השנה  הוענקו  גבוהה  להשכלה  מלגות   88
מאז  מצטיינים.  לספורטאים  וכן  ראשון  לתואר  הלומדים 
המועצה  חילקה  שנים,  כ-19  לפני  מלגות  בהענקת  הוחל 
מלגות לכ-1600 סטודנטים בסכום העולה על 2 מליון ש"ח.

זיכרון ותקומה
ספר זיכרון ובו 350  עדויות של ניצולי שואה בני המועצה 
הופק על ידי המועצה. במקביל לספר הוקם אתר אינטרנט 

ייעודי בו ניתן לקרוא את העדויות ולהוסיף חדשות

מועדון נוער חדש באלישמע
במעמד ראש המועצה ויו"ר מפעל הפיס נחנך מועדון הנוער 
החדש באלישמע. המועדון החדש כולל ארבעה חדרי חוגים, 

מטבח וחדרי ספח והוא משתרע על שטח של כ-240 מ"ר.

ארועי 35 למועצה
במלאות 35 למועצה המאוחדת 

התקיימו 5 אירועים מרכזיים 
בגינות ציבוריות בחמישה 

ישובים. באירועים בהם נכחו 
תושבים רבים נכללו מגוון 
סדנאות, הופעות של ילדי 

הישובים, להקות מחול ומופעים 
מרכזיים.

ועד  בשיתוף  ציבורי  במאבק  פתחה  האזורית  המועצה 
המושב צופית, על גורל 850 דונם אדמה חקלאית של מושב 
צופית שעל פי התכנון עתידים להצטרף ל-150 דונם בצפון 
כפר סבא לצורך בנית שכונת מגורים בת 4000 יחידות דיור 

בבניה רוויה.

שומרים על הירוק

מתנגדים לעיר החדשה
 3500 להקמת  תכנית  לקדם  החל  והשיכון  הבינוי  משרד 
בתחומי  יאיר,  לכוכב  ממערב  המצוי  בשטח  דיור  יחידות 
המועצה. במועצה מתנגדים להקמת העיר החדשה בטענה 
ופגיעה באחת  כי מדובר בפגיעה קשה בשטחים הפתוחים 

מעתודות הקרקע האחרונות של אזור המרכז. 




