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דבר ראש המועצה

בכל  להיאבק  נמשיך  הלאומית.  ברמה  תקדימיות  הצלחות  היו  אלו 

הירוקות  הריאות  על  לשמור  ומשפטית  ציבורית  תכנונית,  החזיתות, 

והחקלאות,  איכות הסביבה  על  במרכז הארץ,  דרום השרון  שמהווה 

למעננו ולמען הדורות הבאים. 

הספר  בתי  בוגרי  שלנו,  הנוער  ובנות  בני  לנו  מסבים  גדולה  גאווה 

והצעירים שלנו. בשנה החולפת דורגה המועצה במקום התשיעי בארץ 

האזוריות  המועצות  בקרב  הראשון  ובמקום  לבגרות  הזכאות  באחוז 

באחוז גיוס נשים לצה"ל ושירות משמעותי בו, כאשר גם נתוני הגיוס 

שלנו  הנוער  ובני  בנות  של  מרביתם  ל-100%.  קרובים  הבנים  של 

פעילים בשש תנועות הנוער השונות במועצה ובוגרי בתי הספר שלנו 

מהמובילים בארץ בהתנדבות לשנות שירות ומכינות קדם צבאיות.  רגע 

ובית חינוך  ירקון  לפני פתיחת שנת הלימודים התבשרנו שבית חינוך 

עמי אסף דורגו בין בתי הספר המצטיינים בארץ ע"י משרד החינוך. 

התושבות  עבור  ומשמעותית  ענפה  פעילות  לפתח  להמשיך  שמחנו 

הוותיקים  מכינת  פתיחת  עם  השנה.  גם  שלנו  הוותיקים  והתושבים 

הראשונה בארץ, פה בדרום השרון, ועם פתיחתה של כיתת ותיקים 

נוספת. זאת לצד פעילויות ספורט, תרבות והעשרה לאורך כל השנה 

ותוכניות חדשות לטיפול בוותיקים ובני משפחותיהם.

ואת  המועצה  את  ולקדם  לפתח  הקרובה  בשנה  גם  במרץ  נמשיך 

קהילותיה. נחנוך יחד מוסדות חדשים אותם אנו בונים ותוכניות ייחודיות 

ומחזור פסולת, מרכז  אותן אנו מפתחים, בהם פארק אקולוגי למיון 

המועצה.  בקריית  הוליסטי  טיפולי  ומרכז  וקיימות  לחקלאות  יזמות 

התוכנית  ולמימוש  בביטחון  האסטרטגית  התוכנית  למימוש  נפעל 

האסטרטגית לגיל השלישי.  

לדרך,  לשותפיי  הרבה  הערכתי  את  ולהביע  להודות  מבקשת  אני 

לחברי הוועדים ויושבי ראש הוועדים, לנציגי מליאת המועצה, לסגניי 

לחברה  סספורטס,  שרון  המועצה  למנכ"ל  רהב,  וליטל  מרגלית  אורי 

הכלכלית לפיתוח דרום השרון, לעמותה לחבר הוותיק ולעמותת אחים, 

למנהלי האגפים והמחלקות ולכל עובדות ועובדי המועצה המסורים. 

מאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה, 
שנה בריאה ובטוחה, שנה של המשך 

התחלות חדשות והגשמת חלומות. 

שלכם.ן, אושרת

תושבות ותושבים, 
חברים יקרים, 

רוויה  שנה  הייתה  תשפ"ב  שנת 

בהתחלות חדשות בשלל התחומים. 

במהלך השנה זכינו לראות כיצד יישובי 

המיוחד  התקציב  את  מממשים  המועצה 

בעבור  ישוב  לכל  המועצה  מליאת  שהקצתה 

שיקום ופיתוח תשתיות על פי בחירת הישוב, בסכום כולל של 18 מיליון 

₪. חנכנו יחד אתכם את מגרשי הספורט החדשים, הכבישים והמדרכות 

שנסללו ונבנו, מבני ציבור ששופצו, גדרות ששוקמו ותשתיות חדשות. 

במקביל חנכנו את היכל ההופעות והכנסים החדש בדרום השרון. זאת 

הייתה שנת התפתחות והתחדשות ברחבי המועצה. 

השנה  במהלך  פיננסית.  איתנות  נדרשת  ולהתפתח,  להמשיך  כדי 

קידמנו במרץ את פארק העסקים והתעשיה הראשון שלנו, ה-"אקו 

פארק". חלק מהמגרשים שווקו במהלך השנה ליזמים, ומרבית עבודות 

של  משמעותי  כלכלי  עוגן  יהווה  פארק"  ה-"אקו  הסתיימו.  הפיתוח 

דרום השרון. 

בימים  פותחים  אנו  ביותר שלנו.  הטובה  תמיד ההשקעה  הוא  חינוך 

עבור  במועצה  הראשון  החינוכי  והחדשנות  היזמות  מרכז  את  אלה 

כלל תלמידות ותלמידי המועצה. פתחנו גם את מרכז היל"ה הראשון 

לקידום נוער במועצה. פתחנו חטיבת נעורים צומחת בישוב צור יצחק.  

שמנו דגש השנה עבור ילדות וילדי החינוך המיוחד, החל מגיל גן, דרך 

תלמידנו  לכל  לאפשר  במטרה  יסודיים,  והעל  היסודיים  הספר  בתי 

ותלמידותינו לקבל את המענה המיטבי ביותר במועצה, קרוב לבית, 

כאשר לראשונה פתחנו בית ספר על יסודי תקשורתי עבור בני נוער 

עם אוטיזם בבית ברל וכיתה תקשורתית עבור ילדים עם אוטיזם בבית 

חינוך עמי אסף. פתחנו כיתות נוספות ללקויי למידה והנגשנו כיתות 

שמע עבור לקויי שמיעה ברחבי המועצה .במהלך הקיץ פעלנו לשדרוג 

בקיץ  חדשים:  חינוך  מוסדות  של  לפתיחתם  וגם  החינוך  מוסדות 

האחרון השקענו מעל 10 מיליון ₪ בשיפוץ, בעיצוב, בטיפול בתשתיות 

המועצה,  ברחבי  שלנו  החינוך  במוסדות  מחשוב  תשתיות  ובשדרוג 

בהם גני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודיים. 

השטחים  על  לשמור  השנה  גם  נלחמנו  ואופטימיות  שליחות  חדורי 

החקלאים והפתוחים מפני פיתוח לא מידתי ולא הכרחי. השנה הצלחנו 

לשמור על אדמות כפר סירקין מפני סיפוחן לעיר אלעד לצורך בניה. 

בצור נתן, המלצת הועדה הגאוגרפית לשרת הפנים היא לא למסור את 

מטעי האבוקדו לכוכב יאיר-צור יגאל לצורך בניה. 
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עשייה 
ושירות

מסכמים שנה במועצה

תהליכים חדשים לייעול השירות לתושב, 
הקמת מוסדות חינוך וטיפול חדשים, 

שיקום טבע וגם שבירת שיאים באירועי 
תרבות ופנאי. 

בחינוך, בשירותים החברתיים, בבינוי 
ובפיתוח התשתיות, בתרבות ובספורט, 

עבור קהילות הנוער, הצעירים והוותיקים, 
בשירות לתושב, בתברואה ולמען איכות 

הסביבה - מסכמים שנה של עשייה 
במועצה האזורית דרום השרון

ונערכים להמשך. 

תכנית העבודה לשנת 2022 מתקרבת לקו הסיום ואיתה 
עמידה מרשימה בכל היעדים שהציבה המועצה למען 

שיפור איכות החיים של תושביה.

פעלנו במישורים רבים לאור החזון של ראש המועצה 
והתוכניות האסטרטגיות שגיבשנו בחינוך, בשירות, 

בדיגיטציה, ברווחה ובגיל השלישי, בקיימות ובתחום 
האנרגיות המתחדשות ובמלחמה הבלתי מתפשרת על 

השטחים הפתוחים והחקלאיים. 

כבר השנה תוכלו לראות את הפעילות המתפתחת בחווה 
החקלאית גם לבני נוער והקהילה, לבקר במרכז 

החדשנות לתלמידי העל יסודי בבית ברל, בגני הילדים 
המשודרגים, ליהנות מעוד שירותים מקוונים בוועדה 

לתכנון ובניה, במוקד המועצה, בתרבות ועוד. 

אנחנו כבר נערכים לשנת העבודה הבאה, להמשך 
ההתחדשות ולשמירה על מה שהשגנו יחד בעמל רב. 

שרון סספורטס, מנכ"ל המועצה

משפרים את המענים לקידום נוער

מחזור ראשון לתוכנית היל"ה יתחיל השנה 

תכנית  שהקמנו.  החדש  במבנה  במועצה 

היל"ה היא תכנית לימודים לקידום בני נוער 

נער/ה  שכל  כך  מגוונים  במסלולים  ופועלת 

 10 להשלים  יוכלו  החינוך  ממערכת  שנשרו 

או 12 שנות לימוד וכן לגשת לבגרות חלקית 

פעילות  כוללת  גם  התוכנית  מלאה.  או 

קורסים  חינוכית-חברתית,  קבוצתית 

קשר   - פרטני  ליווי  מקצועיים,  ומיומנויות 

לצה"ל  הגיוס  בתהליך  ליווי  חינוכי-טיפולי, 

ובניית תכנית אישית מותאמת.

הקורונה  איתה  שהולידה  מצוקה  בעקבות 

בקרב בני ובנות נוער, הקמנו קבוצות הורים 

לנוער בסיכון, בכדי לתמוך בנוער באמצעות 

מעטפת משותפת ודרך פעולות שמתקיימות 

ביישובים על ידי הורים שהתגייסו לתהליך. 

מכון  ליווי מקצועי של  צוות ההורים מקבל 

בנושא.  להתמודדות  כלים  ומקבל  יסודות 

חירומי  לסיוע  נוער  מוקד  פתחנו  בנוסף 

או  מצוקה  החשים  במועצה  נוער  לבני 

בדידות.

בשנה הקרובה נפתח ונפעיל 
מרכז טיפולי הוליסטי שנבנה 
בימים אלה בעבור ילדים ובני 

נוער במועצה ויספק מענה של 
טיפולים רגשיים, קוגניטיביים 

והתנהגותיים.

ראינו שקיימות היא לא רק סיסמה, אלא רוח 

החקלאית  החווה  כאשר  ממשית,  חינוכית 

קודם  ששנה  ואדמה"  אדם  "מרכז  שלנו 

התרחבה  דרכה,  בתחילת  הייתה  עוד  לכן 

הכיתות  מספר  גם  גדלו  ואיתה  והתפתחה 

שביקרו ולמדו בה. 

למידה  תוכניות  דרך  יזמית,  בעשיינות 

דיגיטציה,  המשלבות  וחדשניות  ייחודיות 

מלאכות  אגרוטק,  מימד,  תלת  רובוטיקה, 

הבישול  אומנות  שונים,  בחומרים  וסדנות 

"מעבדת הדמיון",  גם  נמצאת  באולם  ועוד. 

אינטראקטיבית  למידה  המאפשרת 

וחווייתית, לחשיבה והתנסות שונה ויצירתית.

שנה גם קיימנו את יריד היזמות והחדשנות 

מוסדות  כל  הציגו  בו  במועצה,  הראשון 

יסודי  העל  ועד  הרך  מהגיל  במועצה  החינוך 

חינוכי  בהפנינג  ייחודיות.  חינוכיות  יוזמות 

מאות  פגשנו  ומחשבה,  יצירה  בצבע,  מלא 

תלמידות ותלמידים, תושבות ותושבים, אנשי 

לתת  שבאו  חינוכיים  ויזמים  הורים  חינוך, 

ולקבל השראה ליזמות וללמידה משמעותית.

פועלים לקידום החינוך בגיל הרך

החינוך  מסגרות  ציפייה,  של  שנים  לאחר 

הפרטיות לגילאי לידה עד 3 עברו לאחריות 

בונים  אנו  הדרגתי  ובתהליך  החינוך  משרד 

רצף חינוכי ופדגוגי, פיקוח, רישוי, הכשרה 

במרכז  הגורמים.  כלל  בין  פעולה  ושיתופי 

המסגרות  של  והדרכה  ליווי  התוכנית 

וזיהוי  איתור  על  דגש  עם  הפרטיות 

על  הצוותים  ושל  הילדים  של  צרכים 

להתפתחות  בסיסית  תשתית  לספק  מנת 

מיטבית. במסגרת ליווי המסגרות הפרטיות 

המכללה  עם  ייחודי  פעולה  שיתוף  נבנה 

 – מחנכות  להכשרת  ברל  בית  האקדמית 

 40 מקצועית.  תעודה  ולקבלת  מטפלות 

נשות חינוך כבר השתתפו השנה בהכשרה 

כל  את  ולאתר  למפות  מוסיפים  ואנחנו 

לשלבן  במטרה  הפרטיות  החינוך  מסגרות 

בתהליכי הפיקוח והליווי. 

הקיץ עיצבנו ושדרגנו 11 גני ילדים נוספים 

המצטרפים ל-23 הגנים שכבר עוצבו מחדש 

מרחבים  לגנים  לספק  כדי  שעברה,  שנה 

חדשים ומזמינים ברוח המאה ה-21 ובהתאם 

לייחודיות החינוכית של כל גן. 

המועצה  ברחבי  שמע  כיתות   13 הנגשנו 

שיפצנו  שמיעה,  כבדי  וילדות  ילדים  עבור 

חדרי  מחשבים,  וכיתות  מדעים  כיתות 

את  שדרגנו  מורים,  וחדרי  ספריות  הכלה, 

מתקני הספורט בבתי הספר העל יסודיים, 

והעברנו את השירות הפסיכולוגי החינוכי

התחלות  של  שנה  הייתה  תשפ"ב  שנת 

החינוך  אגף  של  בהובלתו  בחינוך  חדשות 

נתנה  שעוד  הקורונה  בצל  במועצה. 

והובילה  והשישי,  החמישי  בגלים  אותותיה 

החינוך  צוותי  עבור  משמעותי  לאתגר 

והתלמידים והתלמידות, יצרנו השנה יוזמות 

ומהלכים לקידום החינוך בדרום השרון.

המועצה,  לקריית  האזורי  התמיכה  ומרכז 

בו חדרי הטיפול חדשים ומשודרגים. סה"כ 

ועיצוב  בשיפוץ   ₪ מיליון   10 השקענו 

מוסדות החינוך ובטיפול בתשתיות פיזיות 

ובתשתיות מחשוב. בנוסף הקמנו ופתחנו 

צומחת  נעורים  חטיבת  השנה  בתחילת 

ראשונה בישוב צור יצחק.

חדשות  מסגרות  פתחנו  החודש  בתחילת 

לחינוך המיוחד: לראשונה נפתח בית ספר 

על  לתלמידים  במועצה  ראשון  תקשורתי 

הרצף האוטיסטי בכיתות ז'-י"ב בשם "אדם" 

ראשונה  תקשורתית  ז'  כיתה  ברל.  בית 

בבית חינוך עמי אסף וכיתה א' תקשורתית 

ראשונה בבית חינוך מעבר אפק, נפתחו גם 

נוסף  תקשורתי  גן  גם  נפתח  איתן  יחד  הן. 

התקשורתיים  הגנים  לשישה  המצטרף 

וילדים  לילדות  מענה  שנותנים  הקיימים 

לקויות  כיתות  כן  כמו  המיוחד,  בחינוך 

למידה חדשות בבית חינוך ירקון ובחטיבה 

הצומחת בצור יצחק.

אחרי עבודות תכנון ובניה אינטנסיביות, עם 

הגשמנו  החדשה  הלימודים  שנת  פתיחת 

חלום ופתחנו בהתרגשות רבה את "האולם", 

במועצה,  ראשון  ויזמות  לחדשנות  מרכז 

ויזמים  השרון  דרום  תלמידי  את  שישמש 

תלמידים  וילמדו  יבקרו  באולם,  קהילתיים. 

ויעסקו מהמועצה,  הספר  מבתי  ותלמידות 

מועצה אזורית דרום השרון

התחלות חדשות בחינוך

גני ילדים משופצים ברחבי המועצה

תלמידי בית ספר בחווה החקלאית
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או  למוקד  הפניה  אפשרויות  את  הרחבנו 

נוספים-  באמצעים  המועצה  תורים  לזימון 

בווטסאפ, דרך אתר המועצה ודרך אקספרס 

106, דף בו תוכלו לפתוח פניה במוקד בשלל 

התחומים באופן הכי מהיר ויעיל, ללא צורך 

להתקשר או לכתוב בפירוט רב.

בנינו מערכת ממוחשבת לזימון תורים, בה 

או  טלפוני/פרונטלי  תור  לזמן  אפשרות  יש 

לרצון  בהתאם  השונות,  ביחידות  בווידיאו 

ולצורך שלכם.

בנוסף השקנו את הבית של קהילות דרום 

קהילות  לניהול  מערכת  שהיא  השרון, 

לאירועים  להירשם  ניתן  באמצעותה 

ולקבל  תשלומים  לבצע  שלנו,  ולפעילויות 

לאחר מכן עדכונים ותזכורות. ניתן לבחור את 

הנושאים ותחומי עניין בהם אתם מעוניינים 

כבר  ותושבים  תושבים   12,753 מידע.  לקבל 

ביצעו פעילויות בקהילות השונות.

מסכמים שנה במועצה

לאקספרס
106
סרקו 

מקרוב או מרחוק - 
מייעלים את השירות באמצעות הדיגיטל

יחד עם זאת אנחנו עדיין זמינים 
לכם במשרדי המועצה ובטלפון 
במידה ואתם בוחרים לקבל את 

השירות בצורה שאינה דיגיטלית. 
השאיפה שלנו היא להתאים 

את השירות שמתאים לכם ולכן, 
מקרוב או מרחוק.

ומה עם אוטובוס השירות שלנו שמגיע עד 

אליכם? צפו לקאמבק בשנה הקרובה.

למרחב
האישי
סירקו 

הרחבנו את פרויקט הרכב השיתופי וכעת 

ב-10 מישובי המועצה נמצא רכב אותו ניתן 

המהווה  דבר  יומי,  שימוש  עבור  לשכור 

אלטרנטיבה להחזקת רכב פרטי. 

מיחזור  לטובת  כתומים  פחים  הוספנו 

השקנו  לאחרונה  וממש  המועצה  ברחבי 

השימוש  את  לצמצם  שנועד  חדש  שירות 

"יוצאים  פרויקט   - פעמיים  חד  בכלים 

מהכלים" מציע לכם להזמין ולשכור בעלות 

סמלית מערכות כלים רב פעמיות לשימוש 

לוותר  ובכך  ומסיבות  פיקניקים  באירועים, 

רבה  פסולת  שמייצר  פעמי  החד  על 

ומזהמת.

לטיפול  תברואה  איגוד  התפרק  לאחרונה   

באופן  לעבוד  התחלנו  כן  ועל  ביתושים, 

לקיים  כדי  התקציב  הגדלת  תוך  עצמאי 

והדברת  ניטור  של  פעולות  בעצמנו 

יתושים.

ומה על הפרק? כחלק מהחזון 
שלנו למועצה ירוקה, אנחנו 

פועלים לקידום פארק אקולוגי 
למיון ומחזור פסולת יחד עם 
קיבוץ אייל ואשכול רשויות 

השרון, כדי להוביל את נושא 
המיחזור וצמצום האשפה ולייעל 

את הטיפול בפסולת.

שומרים על הירוק

מחלקת איכות הסביבה והתברואה קידמה 

והשמירה  הקיימות  נושא  את  במרץ השנה 

על הסביבה כחלק מחזון המועצה. 

ושיקום  לשדרוג  פעלנו  השנה  במשך 

על  המועצה,  שבתחומי  הדס  נחל  גדות 

ומטיילים  והסביבה  המועצה  מנת שתושבי 

לשבת  מהנחל,  ליהנות  יוכלו  מקום,  מכל 

הדרך  לצד  וטבעיים  חדשים  בספסלים 

וללכת בשבילים נוחים, מונגשים ומסומנים, 

לצד ברזיות, שילוט ופחים סגורים.

שיקום נחל הדס

שירותים חדשים בדיגיטל

הובלנו את חודש "נובמבר הירוק" במסגרתו 

המועצה  ברחבי  ואירועים  פעילויות  קיימנו 

ובמוסדות החינוך לקידום המודעות להגנה 

ולעידוד  פסולת  לצמצום  הסביבה,  על 

המיחזור והשימוש החוזר. 

לפשט  שנועדו  בתהליכים  המשכנו  השנה 

התחומים,  בכל  השירות  קבלת  את  ולהקל 

בזמן,  לכם  ולחסוך  זמנים  ולקצר  לייעל 

בניירת וגם בדלק, על ידי כך שקידמנו את 

מרבית השירותים לדיגיטל.

איך עשינו את זה?
באתר  לתושב  האישי  המרחב  את  השקנו 

המועצה, בו ניתן לצפות במקום אחד )לאחר 

הזדהות כמובן( במידע האישי שלכם שכולל

וסיכום המועצה  למוקד  הפניות  כל  את 

מדי  ביקרו  ותלמידים  תלמידות  כ-1000 

זרעו,  עבדו,  בחווה,  השנה  במהלך  שבוע 

שתלו וקטפו, סייעו בבניית חממות, ערוגות 

דישון  על  ולמדו  ירוקים  וקירות  מונגשות 

לימוד  ופינות  מבנים  שבנו  תוך  ומיחזור, 

באמצעות שימוש חוזר בחפצים, לאור ערכי 

הקיימות המובילים בחווה.

לשיפור  המועצה  ממדיניות  כחלק  בנוסף, 

החזרנו  החינוך,  בתחום  והפיקוח  השירות 

למועצה  הביתה  הצהרונים  את  השנה 

גופים  ידי  על  תפעולם  של  שנים  אחרי 

פרטיים והקמנו רשת צהרונים שסיימה את 

שנתה הראשונה ופעלה באמצעות החברה 

הכלכלית לפיתוח דרום השרון ב-42 מסגרות 

ילדים   1200 ובתי הספר, עבור  בגני הילדים 

במהלך השנה ו-2200 ילדים בקייטנות הקיץ 

והחגים.

לצד ההירתמות והעשייה 
המשמעותית של אגף החינוך, 
אנחנו חייבים לציין את צוותי 

החינוך המסורים, הנהגות ההורים 
וכל הורי התלמידים, כל שותפינו 
בקהילת החינוך של דרום השרון 
והתלמידות והתלמידים הנהדרים 
שלנו שפעלו יחד והובילו לדירוגה 
של המועצה בעשירייה המובילה 

בארץ בהישגי זכאות לבגרות 
השנה ולזכייתם של בתי הספר 
העל יסודיים שלנו בתואר בתי 

ספר מצטיינים של משרד החינוך, 
זאת לצד הצטיינות ערכית של 

תלמידנו.

והכנסים  ההופעות  אולם  את  השקנו 

החדש במועצה ה-D-ONE. ההיכל, שגודלו 

כ-2000 מ"ר, מיועד לעד 1000 איש בעמידה 

והוא  שולחן,  סביב  בישיבה  איש   550 או 

האומנים  מיטב  חיות של  להופעות  משמש 

אירועים  עסקיים,  לאירועים  המובילים, 

פרטיים וכנסים.

אלפי בני ובנות נוער לקחו חלק בפעילויות 

תנועות  פעילות  בהם:  הנוער,  מחלקת 

הנוער שלנו, קבוצות מנהיגות נוער, אירועי 

וטבע  חוץ  פעילות  קיץ,  אירועי  התנדבות, 

ולהקות והרכבים מוזיקליים ואומנותיים.

אותם  והעברנו  נוספים  תהליכים  שיפרנו 

לדיגיטל כמו אישור תושב, תהליך נישואים, 

והתהליכים  המידע  וכלל  גבייה  שירותי 

בוועדה לתכנון ובניה. הועדה לתכנון ובניה 

שעשתה  בארץ  היחידות  בין  היא  שלנו 

השירות  בייעול  הקשור  בכל  מהפכה 

נייר  זמן,  לחסוך  כדי  לדיגיטל  והעברתו 

ולמנוע בירוקרטיה מסורבלת.

הטיפול בהן, הטפסים המקוונים שמילאתם, 

תיאום  השונים,  המועצה  מאגפי  הודעות 

תורים ועוד.

מועצה אזורית דרום השרון

לקהילות
דרום השרון
סרקו 

למערכת
זימון תורים
סרקו 

לטופס
אישור תושב
סרקו 

לשירותים 
נפוצים
סרקו 

לועדה
לתכנון ובניה
סרקו 

שברנו שיאים באירועי 
תרבות ושמחנו 

עם קהילות הנוער 
והצעירים

באירועי  והמשתתפות  המשתתפים  מספר 

התרבות שלנו הגיע השנה לשיא עם מעל 

ותושבים  נוער  בני  ילדים,  אנשים,   20,000

מופעי   100 במעל  חלק  שלקחו  ותיקים 

אירועי  הצגות,  הרצאות,  טיולים,  מוזיקה, 

הבמה  אומנויות  של  מופעים  ותיקים, 

וטקסים ואירועים מועצתיים.

היכל ההופעות והכנסים החדש
צילום: שרון טל
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במרכז  השנה  התקיימו  פעילויות   43

הצעירים  קהל  עבור  שלנו  הצעירים 

כנס  סדנאות,  להרצאות,  שהגיעו  במועצה 

מתגייסים ומפגשים לאימהות. 

הסטודנטים  ב-60  מאוד  גאים  אנחנו 

והסטודנטיות תושבי המועצה שלקחו חלק 

 8,400 ותרמו  המועצתי  המלגות  בפרויקט 

בקהילה  ומעורבות  התנדבות  שעות  של 

עבור מלגה כספית בסכום של 10,000 ש"ל 

לכל סטודנט, בשנה הרביעית בה מפעילה 

מועצה את פרויקט המלגות.

פורומים  הקימה  שלנו  הנשים  מועצת 

שוויון  וקידום  לחיזוק  שונים  בתחומים 

הפעילה  השאר  ובין  במועצה,  מגדרי 

בהתנדבות של חברות מועצת הנשים פורום 

נשות  פורום  משוחררות,  לחיילות  מנהיגות 

פורום  נשים,  אלימות  נגד  פורום  עסקים, 

נשים בספורט, ופורום נשים בכלכלה שיזמו 

ואירועים  תוכניות  יוזמות,  השנה  במהלך 

עבור קהילת הנשים בדרום השרון.

לקידום  היחידה  את  לראשונה  הקמנו 

מגוון  וקיימה  שיזמה  הגאה  הקהילה 

ובני  הלהט"ב  קהילת  עבור  פעילויות 

משפחותיהם.

מרכז חברה וקהילה
בחווה החקלאית

שנה  שלפני  שלנו  החקלאית  החווה 

מפסיקה  לא  דרכה  בתחילת  הייתה  עוד 

קולטת  הבוקר  שבשעות  בעוד  להתפתח. 

במועצה,  הספר  מבתי  תלמידים  החווה 

החווה  מפעילה  הספר  בית  שעות  אחרי 

פעילות חברתית וקהילתית ענפה בשיתוף 

אגף החינוך עבור כל קהילות דרום השרון. 

כבדי  לילדים  פעילויות  בחווה  קיימנו 

וצוותים נוער  לקבוצות  סדנאות  שמיעה, 

מסכמים שנה במועצה

ואיכות  חקלאות  קיימות,  בתחומי  חינוכיים 

הסביבה, פתחנו תוכנית לחקלאים צעירים 

ולראשונה הפעלנו תוכנית לתושבים ותיקים 

בעבודות  שהשתלבו  ותיקים  ומתנדבים 

בשני  לווין  חוות  הקמנו  וההדרכה.  החווה 

נמשיך  הקרובה  ובשנה  במועצה  ישובים 

בהקמה של חוות נוספות בעוד ישובים.

המעורבות  תחום  את  והרחבנו  פיתחנו 

החברתית במחלקת הנוער ואנחנו הופכים 

נוער  ובנות  בני  של  התנדבותיות  יוזמות 

במועצה.  שמתקיימות  ממשיות  לתוכניות 

חונכות  תוכנית  תפתח  למשל,  השנה  כבר 

אישית לילדים להורים גרושים אותה הגתה 

תלמידת כיתה י"א מהמועצה.

ויצירתית  חדשנית  פעילות  קידמנו  בנוסף 

השני  הדור  בני  בקרב  השואה  להנצחת 

וקיימו  ראשון"  "בגוף  בתוכנית  שהשתתפו 

בסלון.  זיכרון  מפגשי  המועצה  ברחבי 

תלמידי התיכונים שלנו לקחו חלק בפרויקט 

"זיכרון מתחדש" להנחלת זיכרון השואה.

נוער,  תרבות,  של  פעילויות  כ-400  סה"כ 

התקיימו  ולהט"ב  מגדרי  שוויון  צעירים, 

ברחבי המועצה בשנה החולפת, שהתחילה 

פעילות  של  בשצף  ונמשכה  קורונה  בגל 

עבור כולם וכולן.

ומה בהמשך? 
מתחם  של  הקמתו  במרץ  מקדמים  אנחנו 

לינה ואירוח בחווה החקלאית והקמת מרחב 

גם  נוסיף  וכמובן  בחווה  טיפולי  קהילתי 

השנה ליזום ולקיים עבורכם את הפעילויות 

האיכותיות ביותר במועצה ובכל יישוביה.

מותחים שרירים 
באגף הספורט

החלומות  את  להגשים  המשכנו  השנה 

והקמנו  המועצה  יישובי  של  הספורטיביים 

לצורכי  ביישובים  ספורט  רכזי  קבוצת 

ספורטיביות.  פעילויות  והנעת  שיתוף 

מגוונים  ספורט  אירועי  ערכנו  זו  בתקופה 

במרבית מיישובי המועצה, בהם ימי ספורט, 

ספורטיבי,  ניווט  אירועי  יישוביים,  מרוצים 

ועוד.  פילאטיס  זומבה,  יוגה,  פעילויות 

ישוביים  ספורט  אירועי   200 קיימנו  סה"כ 

ומועצתיים בשנה החולפת.

החדש  הספורט  מרכז  את  חנכנו  השנה 

בבית חינוך עמי אסף, הכולל מגרשי שחב"ק 

שהם משחקי כדורגל לקהילה ואולם ספורט 

משודרג. בבית חינוך ירקון שיפצנו את אולם 

חיצוניים,  כושר  מתקני  והוספנו  הספורט 

נוסף לשני מגרשי שחב"ק.

אין ספק שמתחם הנינג'ה שלנו אהוב במיוחד 

ולכן אחרי שבשעות הבוקר הוא משמש את 

את  ובצהריים  והחטיבה  הספר  בית  ילדי 

חניכי הצהרונים, השנה התקיים בו חוג נינג'ה 

מושכר  המתחם  כן  כמו  בשבוע.  פעמיים 

ימים  בו  ומתקיימים  הולדת  וימי  לאירועים 

פתוחים בעלות מסובסדת לתושבי המועצה. 

סוף  לקראת  החינוך  מוסדות  שביתת  בימי 

לכל  עלות  ללא  המתחם  את  פתחנו  השנה 

תלמידי ותלמידות המועצה.

פעילות חברתית קהילתית 
בחווה החקלאית

יעקב גרוסמן נדל"ןיעקב גרוסמן נדל"ן

יעקב גרוסמן נדל״ן מתמחה במכירת בתים בהרחבה ומשקים במושבים בכל הארץ במחירי נטו או ברוטו
מהנדס, בעל תואר שני בניהול מערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב, בעל נסיון של יותר משלושה עשורים 

בתחום הנדל״ן וחבר בוועדת בנין ערים לשעבר.

כל מכירה שביצענו היתה במחיר הגבוה ב- כל מכירה שביצענו היתה במחיר הגבוה ב- 50%-50%30%-30%  
יותר מכל עסקה שבוצעה בעבריותר מכל עסקה שבוצעה בעבר

רשפון      כפר מל״ל          שדה ורבורג
בית הלוי חגור  עדנים      צופית 
נווה ימין גנות  ניר צבי      סתריה 

מתן      נירית עולש  גן חיים      שדי חמד 

הישובים בהם ביצענו עסקאות לאחרונה

עין ורד    שדה ורבורג     בני ציון     
משמר השבעה     נווה ירק      רמות השבים

צופית      אורה     סתריה       ראש פינה 
גבעת יערים     קידרון      שדה יצחק     נורית

חגור    גבעת חן     כפר מע״ש      גת רימון
עין ורד     מתן    נירית     כוכב יאיר-צור יגאל

הישובים בהם יש לנו נכסים למכירה

לאתר הנכסים של המשרד
www.grossman-nadlan.co.il

יעקב גרוסמן
054-2109410

היסמין 8 כוכב יאיר 
09-7493838

לפגישת ייעוץ והערכה 
ללא התחייבות התקשרו

יעקב לא רק מצא בשבילי את בית החלומות אלא גם 
ליווה אותי ואת המוכרות בתהליך. מצד אחד תוך כדי 

כיבוד הרצונות של שני הצדדים ומצד שני תוך הורדת 
פחדים ולחצים כדי להגיע לעסקה טובה לכל הנוגעים 

בדבר. מומלץ בחום לכל מי שמחפש שטח או בית

״
״

לכל תושבי דרום השרון לכל תושבי דרום השרון 
משרדנו מאחלמשרדנו מאחל

שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקה
שנת התחלות חדשות וצמיחהשנת התחלות חדשות וצמיחה

מועצה אזורית דרום השרון
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הנחות מיוחדות בביטוחי הרכב והדירה!

לא מחדשים לפני שמשווים!

הטבות לתושבי מושבים ויישובים קהילתיים! 

פוליסה המעניקה לכם ביטחון מלא בכל 
הקשור לביתכם ולתכולתו, עם מגוון רחב 

של הרחבות וכיסויים ייחודיים.

ביטוח בית
ביטוח חקלאי מזמינה אתכם ליהנות 
מביטוח רכב מקיף, החוסך בעלויות 

חודשיות ומקנה לכם תוספות ייחודיות.

ביטוח רכב

משקי טנא מקבוצת ביטוח חקלאי מציעה ללקוחותיה
הטבה מיוחדת לרוכשים ביטוח רכב או דירה:

בדיקה וניתוח של ההוצאה המשפחתית על כל 
הביטוחים

ההטבה היא ללא התחייבות מצידכם וללא עלות.
https://tene.co.il/tal :למימוש ההטבה לחצו

לשאלות ובירורים נוספים: 
טל מאיר

נייד: 052-2306052
טלפון: 03-5327222 

 talm@mkb-tene.co.il :מייל

חדש!לכל מצטרף שי מתנה 
בלעדי לחברי

משקארד
₪200 הנחה

נוספים

כל הפלוסים בשבילך!

ועוד מגוון הטבות ושירותים משלימים!

הוספת נהג צעיר בתקופת המלווה חינם למשך 3 חודשים.

תוספת כיסוי נהג צעיר ל – 2 רכבים המבוטחים בביטוח חקלאי, בחיוב פרמיה אחת בלבד!

5% הנחה על כל פוליסה חדשה נוספת, מקרבה ראשונה )עד שתי פוליסות רכב חדשות(.

תביעה אחת בתקופה של שלוש שנים לא תייקר את הפרמיה.

פוליסה בגביה חודשית – 12 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

ביטוח  | אקטואריה | פיננסים

ביטוח  | אקטואריה | פיננסים

מועצה אזורית דרום השרון מסכמים שנה במועצה

מנגישים את הספורט
לכל הקהילות

ספורט  לקידום  מיוחד  דגש  נתנו  השנה 

השרון  דרום  ולמעשה  במועצה  הנשים 

הבודדות  המקומיות  הרשויות  אחת  היא 

שהקצתה תקן לתפקיד עבור קידום נשים 

בספורט, זאת מתוך הראייה לעסוק בספורט 

ככלי מנהיגותי וחברתי וככלי לקידום שוויון 

והרחבנו את  הנגשנו  אז מה עשינו?  נשים. 

נערות  ילדות,  של  הספורטיבית  הפעילות 

ונשים בכל הרמות והגילים והשנה הפעלנו 

קבוצת ריצה לנשים במועצה. קיימנו מרוץ 

נשים ואירועי ספורט מיוחדים לנשים, פעלנו 

א'  בליגה  בכדורסל  נשים  קבוצת  להקמת 

אתנה,  עם  פעולה  שיתוף  מקדמים  ואנחנו 

המרכז לקידום ספורט נשים בישראל.

לחבר  העמותה  עם  פעולה  בשיתוף  פעלנו 

הוותיק במועצה, כדי להביא את הפעילות 

עד  מותאמת  במתכונת  הספורטיבית 

לתושבים הוותיקים קרוב לבית וקיימנו ימי 

איכות חיים מועצתיים המיועדים לתושבים 

במרחבים  יישוביים  ספורט  ימי  הוותיקים, 

של  העשרה  וסדנאות  הרצאות  פתוחים, 

כן  כמו  ועוד.  בריא  חיים  לאורח  מומחים 

המשכנו בהפעלת קבוצה מיוחדת ומגוונת 

ימי  וקיימנו  מיוחדים  צרכים  עם  לאנשים 

שיא להורים וילדים.

מלגות  שהענקנו  הרביעית  השנה  זו 

תושבי. מצטיינים.ות  לספורטאים.יות 

במטרה  שונים,  ספורט  מענפי  המועצה  ות 

הכשרתם.ן  את  במעט  ולו  ולקדם  לעודד 

בענף  המלגה  מקבלי  של  והישגיהם.ן 

הספורט בו הם עוסקים.ות.

עשור  הקיץ  חגגה  שלנו  הספורט  קייטנת 

עם מספר שיא של משתתפים ומשתתפות, 

שהגיעו מרחבי המועצה לשלושה שבועות 

ואטרקציות  מגוונות  ספורט  פעילויות  של 

במחיר מסובסד והחזרנו את ליגות המועצה 

בכדורגל, כדורסל וכדורשת בכל הגילים.

גם השנה תמכנו תקציבית בעמותות ספורט 

כדי  השרון,  בדרום  הפועלות  תחרותיות 

לסייע להן בקיום הפעילות וקידום הספורט 

התחרותי במועצה, למשל בענפי הכדור עף, 

כדורסל, כדורגל, ג'ודו ועוד.

שנה לאחר שפתחנו את ש.י.ל, שירות יעוץ 

לתושבים  אותו  והנגשנו  פיתחנו  לאזרח, 

כאשר  אליך"  עד  "ש.י.ל  השם:  תחת 

המועצה,  ליישובי  השירות  הגיע  השנה 

הוותיקים  של  היום  למרכזי  למועדוניות, 

מענה  נתנו  ש.י.ל  כשמתנדבי  ולמזכירויות, 

דיני  דוגמת  זכויות,  מיצוי  בנושאי  לשאלות 

לאומי,  ביטוח  וירושות,  צוואות  עבודה, 

מול  סיוע  צרכניות,  סוגיות  בירוקרטי,  סיוע 

מוסדות ציבור, סוגיות בן ממשיך ועוד. 

לפרטים נוספים חפשו את שי"ל באתר 

המועצה, או פנו בטלפון 03-9005711

 shil@dsharon.org.il :או במייל

לפתח  הוספנו  לאם"  "אם  תוכנית  את  גם 

ואימהות יולדות  עוד  כאשר  במרץ,  השנה 

ידי  על  ותמיכה  לליווי  זכו  המועצה  ברחבי 

אימהות ותיקות מתנדבות.

יום  מעון  כיתת  תפתח  הקרוב  בחודש 

ברוש  היום  במעון  המשולבת  שיקומי 

בירחיב. הכיתה מיועדת לפעוטות עד גיל 3 

היום.  במעון  ותשולב  האוטיסטי  הרצף  על 

מרכז  של  פתיחה  בתהליכי  אנחנו  כן  כמו 

בחווה  מוגבלות  עם  לאנשים  תעסוקה 

החקלאית של המועצה.

פעלנו השנה לקידום משפחות לילדים עם 

צרכים מיוחדים וקיימנו פעילויות חברתיות 

נוסף  מיוחדים,  הורים  מנהיגות  בשיתוף 

השנה  לאורך  פעלנו  הילדים.  עבור  לחוגים 

משפחות  ולגייס  המודעות  את  להעלות 

לשלב  במטרה  לליווי,  הזקוקות  נוספות 

נוספת  קהילה  השונות.  בפעילויות  אותן 

המשפחות  קהילת  היא  השנה  שהקמנו 

עשרות  הצטרפו  אליה  אשר  הוריות,  החד 

משפחות המקבלות ליווי ותמיכה.

מלגות לספורטאים
וספורטאיות מטציינים.ות

אורזים ארוחות חמות בעמותת אחים 

מקדמים שירותים 
חברתיים

השנה  במהלך  פעלה  אחים  עמותת  גם 

בשיתוף האגף לשירותים חברתיים לתמיכה 

חלוקת  ידי  על  לסיוע  הזקוקות  במשפחות 

ארוחות חמות בימי שישי, חבילות מזון בחג 

הפסח וחלוקת ילקוטים לתלמידים, בשיתוף 

כן  כמו  לטינוס".  ה"ליונס  המתנדבים  ארגון 

סיוע למשפחות ברכישת ציוד. נשף חברתי 

מוגבלויות  עם  ונשים  לאנשים  ראשון 

גם  מפגשים  לקיים  ויוסיף  השנה  התקיים 

בשנה הקרובה.
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ולסגניהם  לרבש"צים  השתלמויות  ביצענו 

מערכת  הטמענו  שוטף.  ביטחון  בנושא 

והבטיחות  הביטחון  לניהול  ממוחשבת 

מרכיבי  ורכשנו  החינוך  במוסדות  השוטף 

ביטחון בסיוע משרד החינוך. 

השנה תגברנו את תקציב 
הביטחון, כאשר הוחלט על 

הפניית תקצוב משמעותי לנושא 
בסכום נוסף של מיליון ₪. 

ע"י  שגובשה  אסטרטגית  תוכנית  במסגרת 

המועצה, מופו הצרכים שעולים בכל יישובי 

המועצה, לצורך גיבוש תפיסת בטחון ותכנון 

באמצעים  שימוש  הכוללת  מקיפה  עבודה 

מימוש  על  עובדים  אנו  כעת  טכנולוגיים. 

לביטחון  האסטרטגית  התוכנית  של  מהיר 

ורכישת אמצעים טכנולוגיים שיסייעו לשפר 

את רמת הביטחון בישובים. 

של  שנה  זו  הייתה  הוותיק  לחבר  בעמותה 

חזרה לשגרה בצל הקורונה כאשר העמותה 

קיימה עשרות פעילויות לוותיקים בספורט, 

בתרבות ובהעשרה לאורך כל השנה. "קפה 

מיישובי  שואה  לניצולי  המועדון  בשדה", 

והתפתח  גדל  המועצה שנפגש מדי שבוע, 

ומצפה לחברים חדשים שיתווספו לפעילות 

בשנה הקרובה. באפריל האחרון ציינו שנה 

לתשושי  האגף  אופק,  מרכז  של  לפתיחתו 

לתמיכה  פעילויות  וקיימנו  ימין  בנווה  נפש 

פעלנו  השנה  המטפלים.  המשפחה  בבני 

הזרים  העובדים  של  רווחתם  את  לשפר 

המטפלים בחלק ממבקרי מרכזי היום שלנו 

התוכן  מעולמות  וכלים  ידע  להם  והקנינו 

מקצועיים.  צוותים  ע"י  בקשיש  בטיפול 

בטבע"  "שלישי  במיזם  השנה  השתתפנו 

ויצאנו לטיולים ברחבי הארץ, כמו כן במיזם 

השתתפו  במסגרתו  בשלישי"  "יוצאים 

שונות  אומנות  בסדנאות  ותיקים  תושבים 

ידיעותיהם בתחום האוריינות  והעשירו את 

הדיגיטלית.

לאורך השנה המשכנו לפתח 
את יתר השירותים החברתיים 

החדשים שלנו בשלל התחומים 
ולהגדיל את היקף העבודה שלהם

למניעת  חדשה"  "התחלה  מרכז  בהם 

באלימות  לטיפול  והמרכז  התמכרויות, 

נכים  תומכת  קהילה  כן  כמו  במשפחה. 

הנוער  תוכניות  פעילותה,  את  הרחיבה 

נוסיף  השנה  גם  ועוד.  השונות  והצעירים 

מגוון  עם  אליכם  ולהגיע  לרווחתכם  לפעול 

השירותים שלנו. 

כל  של  הקשר  פרטי  את  למצוא  ניתן 

דרך  או  המועצה  באתר  שלנו  השירותים 

מוקד המועצה או בטלפון 03-9000580.

מרכז הגישור שלנו המשיך בפעילות בהיבט 

הפרטני על ידי פתרון מחלוקות באמצעות 

תהליך גישור וגם בהיבט הקהילתי, על ידי 

וקיום  סדנאות  העברת  הכשרות,  הרצאות, 

קהילתיים.  קונפליקטים  לפתרון  תהליכים 

השנה  התקיימו  גישור  תהליכי  עשרות 

להמשיך  ומוכנים  מצפים  ואנחנו  במרכז 

צוות  בעזרת  מחלוקות  לפתרון  ולסייע 

מגשרים מקצועי ובעל ניסיון רב.

לפרטים בנוגע למרכז הגישור מוזמנים 

לדבר איתנו  בטלפון 03-9000672 או 

.anatv@dsharon.org.il :במייל

תוכניות ושירותים לגיל השלישי

היחידה לטיפול בותיקים ובבני משפחותיהם 

כאשר  השנה,  משמעותית  פעילות  קיימה 

שנפתחה  מטפלים  משפחה  בני  קבוצת 

קיימה  שנים  כ-3  לפני  במועצה  לראשונה 

וחוותה  האחרונה  השנה  בחצי  מפגשים   10

לתמוך  שנועדו  ומגוונות  נוספות  פעילויות 

בבני המשפחה המטפלים בותיקים.

השנה קיימנו תוכנית חדשה להפגת בדידות 

סדנאות  באמצעות  ותיקים  לתושבים 

ההצלחה  לאור  ומעשיות.  תאורטיות 

בישוב  אלו שהתקיימו  בסדנאות  וההיענות 

שש  עוד  מתוכננות  גם,  גני  ובמושב  מתן 

סדנאות נוספות בישובים נוספים.

את  פתחנו  השנה  עסקינן,  בוותיקים  ואם 

הותיקים  מכינת  "הדר",  הותיקים  מכינת 

שלה  הראשון  שהמחזור  בארץ,  הראשונה 

וחברתיים  לימודיים  מפגשים   34 קיים 

קהילתית.  התנדבותית  עשייה  ששילבו 

משתתפים  מגייסים  אנחנו  אלה  בימים 

לרמי  לפנות  ניתן  לפרטים  השני.  למחזור 

סטויצקי בטלפון: 054-5208709 או במייל 

ramis@dsharon.org.il

בקיבוץ  הביטחון  גדר  את  השלמנו  השנה 

לרבשצ"ים  ביטחון  רכבי  והחלפנו  אייל 

העבודה.  לתוכנית  בהתאם  בישובים 

ביישובים  גדר  השלמת  בנוסף  מתוכננת 

נירית וירחיב.

מגבירים את הביטחון

מניחים תשתיות
ומפתחים

את דרום השרון

מסכמים שנה במועצה

חיבור  הקרובה  בתקופה  מתוכנן  בנוסף 

מוקד ביטחון והפעלתו  7 / 24. המוקד יחובר 

ליישובי המועצה דרך אמצעים טכנולוגיים, 

המתוכננים להיפרס ביישובים.

מערך המתנדבים כולל היום 
כ-350 מתנדבים הנמצאים הן 

במשטרת ישראל )מג"ב/משא"ז( 
והן ביחידת הסע"ר של המועצה. 

מתנדבים אילו שותפים לאורך 
כל הדרך בעשייה למען ביטחון 
יישובינו בשגרה ובחירום וזוהי 

הזדמנות להודות לכל המתנדבים 
והמתנדבות - יישר כוח.

אחד המהלכים המרכזיים שהתקיימו באגף 

בשנה  ובניה  לתכנון  ובוועדה  ההנדסה 

תהליכי  והעברת  הנגשת  היא  החולפת, 

שמייעל  מה  לדיגיטל,  וההיתרים  הרישוי 

לסביבתי  אותו  והופך  השירות  תהליך  את 

האחרונים  בחודשים  יותר.  וזמין  יותר 

הושלם  מקוונים  להיתרים  המעבר  תהליך 

וכל ההיתרים נחתמים כעת באופן דיגיטלי 

באותו  עוד  הועדה  באתר  לצפייה  וזמינים 

להגיש  ניתן  מהשנה  החל  כן  כמו  היום. 

לתעודת  ואישורים  עבודות  תחילת  אישורי 

דפים  ללא קבלת  דרך האתר ההנדסי  גמר 

וללא העברת התכתבויות מיילים.

סיימנו  השנה  והתשתיות  הבינוי  בתחום 

הצומחת  החטיבה  של  א'  שלב  את  לבנות 

הראשונה בצור יצחק, שפתחה את שעריה 

בפתיחת שנת הלימודים. כמו כן הנחנו את 

בית  של  מחדש  ובנייתו  לפינוי  התשתיות 

הספר הקיבוצי "יחדיו" ברמת הכובש.  

נמצאים  הכלכלית  והחברה  המועצה 

חצב  התעשיה  אזור  תכנון  של  במהלכו 

הכולל שטח של  450 דונם וערוכים לתחילת 

עבודות הפיתוח של 12 מגרשים חדשים . 

תעשיה  אזור  של  תכנון  מקדמים   בנוסף 

באלישמע, על שטח של כ-55 דונם המחולק 

ל-6 מגרשים. כל אזורי התעשיה הללו יחזקו 

את חוסנה הכלכלי של המועצה.

כולנו  עבור  הירוק  לשמירת  לפעול  הוספנו 

כאשר פרויקט תפיסת ביוב קלקיליה יצא 

בניית  את  ניהלה  הכלכלית  החברה  לדרך. 

כך  ידי  ועל  הביוב  של  התפיסה  מתקני 

עצירת מי השפכים המזהמים את הנחלים 

ומהווים מפגע תברואתי. 

בנוסף הקמנו מערך לייצור חשמל סולארי 

כדי  המועצה,  ברחבי  ציבור  מתקני  על 

ימות  בכל  לשימוש  המתקנים  את  לשדרג 

אנרגיה  לייצר  ובכדי  וקיץ  חורף  השנה- 

הסביבה  איכות  עבור  ומתחדשת  ירוקה 

פריסת  בפרויקט  המשכנו  כן  כמו  שלנו. 

ברחבי  חשמליים  לרכבים  טעינה  עמדות 

ירוקה  תחבורה  לאפשר  כדי  המועצה 

וסביבתית.

מרכז  והקמת  בתכנון  גם  התחלנו  השנה 

מ"ר   1000 כ-  של  בשטח  חקלאי  חדשנות 

על מגרש בית המועצה הישן בכפר מל"ל.

במושב  הכנסת  בית  בנייתו של  את  סיימנו 

אוטובוס  תחנות  והנגשנו  שיפצנו  ירחיב, 

והיסעים בישובים ברחבי המועצה ויחד עם 

מחלקת איכות הסביבה שיקמנו את גדות 

נחל הדס לרווחת המטיילים.

במרבית יישובי המועצה מומשו 
השנה תוכניות מתקציב בלתי 

רגיל שהקצתה המועצה לשיקום 
ושיפוץ תשתיות בישובים, דרך 

סלילת כבישים, בניית מגרשי 
ספורט, שיפוץ מדרכות, סימוני 

חניות ושיפוץ מבני ציבור ביישובי 
המועצה על פי בחירתם.

אזורי  בחודשים הקרובים נוסיף לקדם את 

התעשייה והתעסוקה בדרום השרון, בהם 

והתעשיה  העסקים  פארק  פארק",  ה"אקו 

בצומת בנימין, פרויקט הדגל של המועצה, 

שבו שווקו כבר 9  מגרשים וארבעה נוספים 

הכלכלית  החברה  אלה.  בימים  משווקים 

את  לאחרונה  מסרה  השרון  דרום  לפיתוח 

המגרשים הראשונים ליזמים שזכו במכרזים 

ובקרוב תתחיל הבניה של בנייני המשרדים 

והעסקים שלהם. 

אזור  של  מפורט  תכנון  סיום  לקראת  אנו 

התעשיה נחשונים, שיניב מועד לשיווק מגרש 

ראשון ע״י רמ"י ותחילת עבודות הפיתוח. 

מועצה אזורית דרום השרון

אירוע הוקרה למתנדבי
מג"ב ביישובים

בונים את 
פארק 
העסקים 
והתעשיות 
הראשון
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כפר מל"ל חוגג 110

המושב הראשון במועצה האזורית דרום 
השרון, כפר מל"ל,  חוגג בימים אלה 110 

שנים להיווסדו וזו הזדמנות נפלאה לחזור 
ולשמוע מעט על ההיסטוריה של מושב 

העובדים הראשון בארץ ישראל. 

יצאנו לסיור במרכז ההיסטורי של 
הכפר, בליווי ארבעה מוותיקי המושב: 
גיורא אביגדורוב, יו"ר הועד ודור שלישי 
במושב, מנשה מלמוד, יהונתן קרופניק 

ולאה טל, בני הדור השני במושב, שסיפרו 
בגאווה את קורותיו של כפר מל"ל ונמלאו 

געגועים לתקופות ואנשים שלא יחזרו.

כפי  נהלל  ולא  בארץ  הראשון  העובדים  מושב  הוא  מל"ל  "כפר 

בן  מלמוד,  מנשה  אומר  ההיסטוריה"  מדפי  בחלק  נכתב  שבטעות 

כמושב  התקיימה  היא  חי'  'עין  בשם  הייתה  מל"ל  שכפר  עוד   .79

עובדים על בסיס העקרונות המנחים של אידיאל מושב העובדים, 

לפני שנהלל הוקמה, כך טוענים בכפר מל"ל.

כשמדברים על כפר מל"ל תמיד עולה שאלת גילו "האמיתי". האם 

נוסד בשנת 1922,  וחוגג השנה 110 שנים או האם   1912 נוסד בשנת 

אחרי מושב נהלל הטוען להיות מושב העובדים הראשון בישראל.

 

החל  כאשר   ,1912 בשנת  מתחילה  אכן  המושב  של  ההיסטוריה 

וחברת  הישוב  הכשרת  חברת  ידי  על  האזור  אדמות  נקנו  מ-1909 

גאולה )חובבי ציון והועד האודיסאי( וב-1912 נמסרו 450 דונם מהם 

 12 הגיעו   1912 בסוף  פועלים.  מושב  הקמת  לשם  האודיסאי  לוועד 

המתיישבים הראשונים וקראו ליישובם החדש עין חי.

אפשרות ד׳

"הפועלים הראשונים עיבדו בעיקר את אדמות פתח תקווה וקצת 

מלמוד  מנשה  אומר  שיתופי"  מושב  היה  לא  עוד  וזה  עצמם  של 

האזורית  המועצה  ראש  סגנית  רהב,  ליטל  של  מעבודה  שמצטט 

דרום השרון, שחקרה את הנושא במסגרת עבודה אקדמית במהלך 

לימודיה באוניברסיטה.

"ב-1914 ביקשו המתיישבים להלאים את הקרקע ולהעבירה מידיים 

פרטיות לקק"ל, מפני שאחד מעקרונות מושב העובדים היה שהוא 

חייב להתקיים על קרקע לאום. בתמורה להעברת הקרקע לקק"ל, 

שמו  על  מל"ל,  לכפר  ישונה  המושב  של  ששמו  ציון  חובבי  דרשו 

 1914 בתחילת  התנועה.  מראשי  שהיה  לילנבלום,  לייב  משה  של 

העובדים,  מושב  פיתוח  עלויות  את  לממן  קק"ל  ארגון  התחייב 

ב-1916  התוכניות.  את  קטע  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  אולם 

נאלצו המתיישבים שמספרם כבר הגיע ל-38 לעזוב את כפר מל"ל 

לאחר שהאזור הפך לחזית המאבק בין הבריטים לטורקים, כשהם 

שכבר  צריפים  וחמישה  מטעים  של  דונם   176 מאחוריהם  מותירים 

הספיקו לבנות".

את  הרסו  הנסוגים  הטורקים  ראשונה  העולם  מלחמת  "בסוף 

מהפועלים  "שניים   .72 בן  אביגדורוב,  גיורא  אומר  שיכלו"  מה  כל 

הם  חודשה  כשההתיישבות  וב-1919  המקום  על  ושמרו  התחבאו 

השנייה  "העלייה  מוסיף:  מנשה  החדשים".  למתיישבים  הצטרפו 

ציונים  ב-1919. בחולדה התרכזו פעילים  לקרקע התקיימה כאמור 

שהתכוננו להתיישבות באדמות עמק יזרעאל, אולם ארבעה מהם 

שבניגוד לאחרים לא היו חברי מפלגה, ביקשו להקים מושב עובדים 

אחר. הארבעה - סגלוב, וילנסקי, גולדברג וזילברג )סביו של גיורא 

אביגדורוב( הגיעו לבסוף לעין חי ואליהם הצטרפו שניים מהגרעין 

המקורי: וולמן שהפך שליצהר ולבקוביץ' שהפך ללביא.

הם.  אף  הצטרפו  העבריים  הגדודים  ממשוחררי  נוספים  חברים   12

18 החברים התנהלו על פי כל העקרונות המנחים של מושב עובדים. 

הם גידלו ירקות ואבטיחים לצד משק חי שכלל פרות, סוסים ודבורים.

בפרעות תרפ"א ב-1920 שוב ננטש הכפר ונהרס בשנית, אך ב-1922 

חזרה הקבוצה עם חברים חדשים. הם דרשו וקיבלו רובים ואף רכשו 

מכונת ירייה וכך יכלו להגן על עצמם תוך שהם מתחילים להתבסס 

ולעבוד  וחיטה  תירס  שעורה,  לזרוע  משפחות,  להקים  בכפר, 

כרם.  ונטיעת  פרות  רכישת  עבור  כסף  לחסוך  מנת  על  כשכירים 

המחסור במים היווה קושי משמעותי, כאשר הבאר שנחפרה על ידי 

נאלצו  והם  מספיק  עמוקה  היתה  לא  הראשונה  הפועלים  קבוצת 

להביא מים מכפר סבא בעגלות רתומות לחמורים. בשנת 1929 סוף 

סוף נחפרה באר חדשה ועמוקה מספיק ופתרה את מצוקת המים.

אנחנו  אבל  נהלל,  את  מחולדה  המפלגה  חברי  הקימו   1921 "בשנת 

ב-1919,  כבר  עובדים  כמושב  מל"ל  כפר  את  והקמנו  אותם  הקדמנו 

כשהעלייה הראשונית לקרקע הייתה כאמור כבר בשנת 1912", מדגיש 

והגענו  עוד  נוספו  ובהמשך  חלקות   40 במושב  היו  "בתחילה  גיורא. 

ל-57. במהלך השנים שטח המושב גדל כשבשיאו היו לנו 4000 דונם. 

החל מ-1928 אדמות המושב חולקו לטובת הקמת היישובים גבעת ח"ן, 

ירקונה, גני עם וגם הוד השרון, רמתיים, רמות הדר ורמות השבים".

איך קרה שכביש ראשי עובר באמצע המושב?
לחמורים שהביאו  רתומות  לעגלות  עפר  דרך  הייתה  זו  "בהתחלה 

אספקה ומים להשקיה", מספרת לאה טל, בת 88. "אני לא יודעת 

המאורעות  במהלך  ששמעתי,  ההסבר  לפי  אבל  אגדה,  זו  אם 

כששכנינו הערבים הרגו יהודים שמעו במושב שהבריטים מתכוונים 

לסלול כביש מזרחית לג'לג'וליה ולקלקיליה ומכיוון שחששו לעבור 

היחידה  בדרך  פה,  יעבור  שהכביש  כך  מישהו  שיחדו  הם  משם, 

שהייתה אז בין פתח תקווה לכפר סבא. בהמשך נאלצנו לכרות את 

שדרות הקזוארינות היפהפיות שהיו לאורך הכביש כדי להרחיבו, כי 

התרחשו בו תאונות דרכים רבות.

גדול  מים  מאגר  לבנות  רצתה  החשמל  שחברת  סיפור,  עוד  "יש 

יהונתן  מספר  לפה",  הכביש  את  להעביר  הוחלט  ולכן  במושב 

עבד  שלי  ואבא   1931-1932 בשנים  נסלל  הכביש   .87 בן  קרופניק, 

כך הם שברו  ולשם  אבני חצץ  היה עשוי  בסיס הכביש  בסלילתו. 

הכביש  היה  זה  רבות  שנים  במשך  פטיש.  עם  גדולות  סיד  אבני 

הראשי בין תל אביב, פתח תקווה, כפר מל"ל, צומת רעננה

ועד לחיפה ולראש הנקרה".

מועצה אזורית דרום השרון
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מה לגבי אבטיח מללי המפורסם? 
לא כולם יודעים את הקשר שלו 

לכפר מל"ל. איך הוא נולד?
הייתי  לא  כשעוד  "פעם  מספרת:  טל  לאה 

בזקנים, ייסדתי את מועדון הזקנים הראשון 

וזה  סיפורים  מספרים  היו  והם  במושב 

ומרדכי  "בורשטיין  הסיפור ששמעתי מהם: 

זילברג, סבא של גיורא, גידלו אבטיחים והיו 

קליפורני  אמריקאי  אבטיח  זנים:  שני  להם 

וגרעינים שחורים,  מוארך, עם קליפה כהה 

ולא מתוק ואבטיח ערבי עגול  שהיה אדום 

עם גרעינים לבנים, שהיה ורוד ומתוק מאוד. 

גדול  אבטיח  ראו  הם  אחד  יום  לדבריהם 

שהיה הכלאה טבעית בין שני הזנים. 

ולבתי  לחנויות  האבטיחים  את  כשמכרו 

קפה הם ביקשו את הזרעים בחזרה, גם כדי 

יגנבו להם את  שיוכלו לזרוע וגם כדי שלא 

מללי  קראו  הם  הזה  לאבטיח  החדש.  הזן 

ע"ש הכפר וכיום הוא מיועד רק לפיצוחים".

ונכחד,  שנה   40 התקיים  הזה  "האבטיח 

ייצר אותו מחדש" מוסיף  וולקני  עד שמכון 

יהונתן.

נולד אבוקדו  "לא רק אבטיח מללי, כאן גם 

אטינגר שגידל מזורסקי" אומר מנשה. "הוא 

שרון  אריק  של  לאביו  האבוקדו  את  מסר 

למכון  אותו  העביר  והוא  אגרונום  שהיה 

את  שפיתח  אטינגר  בשם  לאדם  וולקני 

פה  שנולד  נוסף  "פרי  מוסיף:  ויהונתן  הזן" 

קובורובסקי".  אנונה  לו  קראו  האנונה.  היה 

לאה מרחיבה: "מספרים שבורשטיין וזילבר 

המפורסמת  שלוש  משפחת  אצל  התארחו 

או  ייחור  ביקשו  הם  באנונה.  וכובדו  מיפו 

זרעים אבל המארחים לא רצו לתת להם, אז 

הם השאירו בפה כמה זרעים ונטעו פה את 

האנונות הראשונות".

יש לכם זיכרונות ילדות מהמושב?
בתאונה  נפצע  שלי  שאבא  זיכרון  לי  "יש 

בכביש של המושב כשהייתי ילדה", מספרת 

לאה. "הוא רכב על עגלה עם חמור ומכונית 

נפצע  הוא  מהכביש.  אותו  העיפה  בריטית 

חצי  בלינסון  חולים  בבית  ושכב  אנושות 

נאלץ  הוא  אצבעות  שאיבד  מכיוון  שנה. 

לעבוד  והתחיל  חקלאי  להיות  להפסיק 

בתנובה. "אני נולדתי פה ב-1934 ובתערוכה 

אמא  של  תמונה  יש  שבמושב  שבמוזיאון 

שלי עם בטן הריונית ואחי עומד לידה".

בתמונה  אביו  על  הוא  גם  מצביע  יהונתן 

המשוחזרת  המחלבה  קיר   על  המופיעה 

גם  ועבד  המושב  בלב  הראשונים  שבחצר 

הלימודים  "אחרי  תנובה.  במחלבת  הוא 

לו.  לעזור  מגיע  הייתי  צהריים  וארוחת 

הוא היה מוזג את הלבן לגביעי זכוכית רב 

הייתי מכסה  ואני  כיסוי קרטון  פעמיים עם 

בדליים  לוקח  הייתי  הגבינה  מי  את  אותה. 

פרות  היו  במושב  לכולם  לתרנגולות.  ונותן 

והם הכינו גבינות לבד ותלו שקיות לייבוש 

מיני  כל  לנו  היו  כילדים  כביסה.  חבלי  על 

בתרנגולות,  לטפל   - במשק  תפקידים 

הביצים  את  להכניס  הביצים,  את  לאסוף 

ולהוביל  וגדלים  משקלים  לפי  לתבניות 

לתנובה שהייתה שמה עליהם חותמת.

לאה: "אני זוכרת שהבריטים היו חונים פה 

בצל ואחי היה מבקש שאלך אליהם ואבקש 

מהם בולים". והם נתנו לך? "לפעמים".

הם היו נחמדים?
אהבנו  לא  בעינינו.  חביבים  היו  לא  "הם 

ללמוד אנגלית בגלל המשטר הבריטי בארץ".

כשהייתי  במאי   1 "בצעדת  מספר:  יהונתן 

את  לפתוח  אסרו  הבריטים  א'  בכיתה 

מגולגלים  הדגלים  עם  הלכו  וכולם  הדגלים 

החוט  את  משכתי  אני  אבל  המקל,  על 

ופתחתי את הדגל שלי. מסתבר שהבריטים 

הדגל  את  לי  לקחת  רצו  הג'יפ  עם  שעברו 

ולא הסכמתי לתת".

"היו מחביאים אצלנו  גם הוא:  נזכר  מנשה 

עולים שהגיעו בעליות הבלתי לגאליות ואני 

זוכר שיום אחד דפקו על דלת הצריף שלנו, 

הכניסו אלינו נער ואמרו - קבלו אותו. הוא 

הגיע עם עוד צעירים באוניה מיוון והבריטים 

חיפשו אותם. מכיוון שסבא שלי היה מאוד 

הנער  את  הלבשנו  וכפוף,  קומה  קטן  זקן, 

אצלנו  הסתתר  הוא  וכך  סבא  של  בבגדים 

שלושה חודשים. לא שאלנו שאלות. קודם 

לכן בזמן מלחמת העולם השנייה גרו אצלנו 

ילדים מתל אביב כי חששו  במשך שנתיים 

שמטוסים יפציצו את העיר.

לזהות  מאביה  ביקשה  המשטרה  נתפסו 

את הפרות, אבל הוא לא היה צריך. הן זיהו 

המציא  המקרה  "בעקבות  אליו.  ורצו  אותו 

אחי פטנט - פעמון שמצלצל שפותחים את 

דלת הרפת. מאז ישנו טוב". 

עופות,  קצת  עזר-  משק  פעל  "כך  גיורא: 

מעט פרות, מעט ירקות ופרדס שהיה הענף 

העיקרי. עם השנים מספר הפרות גדל אבל 

בשנות ה-60 זה נגמר". לאה מרחיבה: "עם 

לעקור  התחילו  אנשים  המים  מחירי  עליית 

את הפרדסים והפכו אותם לשדות תותים. 

אנחנו החלטנו להשאיר את הפרדס כריאות 

וגם מסנטימנטים. עד לפני 5 שנים  ירוקות 

עוד מכרתי את הפרי עד שיום אחד טנדר 

עצר  בתותים  פה  שעובדים  פועלים  של 

ולקח את הארגזים שהיו מיועדים למכירה. 

שאני  החלטתי  ואני  נתפסו  לא  הגנבים 

אנשים  הקורונה  בזמן  יותר.  מוכרת  לא 

שלי  והנכדים  בפרדס  פיקניק  עושים  היו 

ועכשיו  קדימה  הרעיון  את  לקחת  החליטו 

וילדים,  מדי סוף שבוע מגיעים לפה הורים 

קוטפים וסוחטים פרי ומקבלים שקית. שוב 

יש חיים בפרדס וזו חצי נחמה".

"במלחמת השחרור כשהייתי בכיתה ז', הבן 

של המחנך שלי נהרג. חצי שנה הוא לא בא 

לבית הספר עד שהשכן קובורובסקי שהיה 

מזכיר בית הספר הצליח לשכנע אותו לחזור 

לו  שהייתה  "בגלל  יהונתן.  מספר  וללמוד" 

בעיה ללכת ברגל מרמות השבים ועד בית 

ואני  ועגלה  חמור  קנה  הספר  בית  הספר, 

מעניין.  ג'וב  היה  זה  הנהג.  להיות  מוניתי 

כל יום הייתי רותם את החמור שהיה אצל 

השכן, נוסע לצומת, חוצה את הכביש, לוקח 

את המורה לבית הספר וקושר את החמור 

הילדים  כל  חשוב,  כזה  הייתי  השער.  ליד 

רצו טרמפ ובכל יום הייתי לוקח ילד אחר". 

הם היו עירוניים,
איך הם הסתדרו במושב?

להם  הייתה  לא  עשו,  הם  שעשינו  "מה 

ברירה".

ג'ידרו  מקבוצת  היה  שלי  שאבא  "בגלל 

אדמה,  רק  אלא  בית  פה  קיבל  לא  הוא 

בג'ידרו  שבנה  הצריף  את  פירק  הוא  אז 

אחד  חדר  היה  בצריף  כאן.  אותו  והרכיב 

עם מטבחון ולאט אבא בנה עוד חדר", נזכר 

תמיד  חדרים,  שני  לנו  שהיו  "בגלל  מנשה. 

וכך היינו  היו איתנו לפחות עוד שני עולים 

זוג הורים, ארבעה  8 נפשות בשני חדרים- 

והיו  הייתה  לא  עולים. מקלחת  ושני  ילדים 

רוחצים אותנו בחוץ בפיילה שהיו מחממים 

בור  חופרים  היו  שירותים  עבור  האש.  על 

בכל פעם במקום אחר בחצר".

את  מכר  שלי  "אבא  הוא:  גם  נזכר  יהונתן 

הצריף שהיה לו בג'ידרו ב-29 לירות וביחד 

עם אחיו הם בנו פה חדר 4 על 4 וחצי מטר 

ולצידו בנו צריף. בחדר גרנו זוג הורים ושני 

של  הגדול  החדר  את  קיבל  סבא  ילדים. 

היינו  בחורף  כזה.  סלון  כמו  שהיה  הצריף 

לשירותים  כלבים  בקור  החוצה  יוצאים 

ולמקלחת. כל השבוע התרחצנו בחוץ, אבל 

מכיוון שהשכן שלנו קומרובסקי היה מתקדם 

סולר,  על  בוילר  לו  התקין  שלו  והבן  יותר 

ביום שישי עמדנו אצלו בתור למקלחת".

איך באמת היה הקשר בין השכנים?
חופשי  לשני  אחד  נכנסים  "היינו  לאה: 

ושוברים  עוברים  שהיו  גמלים  היו  חופשי. 

את הגדרות וזה אפשר מעבר חופשי בין 

היו  הבתים  הראשונים  בימים  השכנים. 

בנויים מעץ והרפתות מבטון מזוין ובתקופת 

התחבאו  סבא  מכפר  אנשים  המאורעות 

ברפת, זה היה מקלט".

סיפרתם על העבודה במחלבה. 
למה רבים עבדו שם?

לשלוש  פרה  בין  היו  פה  "לכולם  יהונתן: 

פרות למשפחה, לכן בשנות ה-20 הוקמה פה 

המחלבה ובשנות ה-30 תנובה קנתה אותה. 

סבא של גיורא נסע לקנות פרות דמשקאיות 

מסוריה. הוא לקח חבורת בדואים שיובילו 

הם  אבל  לבנון,  דרך  ברגל  הפרות  את 

השנייה  בפעם  ונעלמו.  הפרות  את  לקחו 

פרות  והביא  לרומניה  באוניה  נסע  הוא 

חווה  גיורא  רק סביו של  לא  לכל המושב". 

שלוש  כי  מספרת  לאה  הפרות,  של  גניבה 

וכשהגנבים נגנבו  המשפחתיות  הפרות 

מועצה אזורית דרום השרון

יהונתן קרפניק ולאה טל ליד כלי העבודה של ילדותם

מימין לשמאל: יהונתן קרופניק, לאה טל, מנשה מלמוד וגיורא אביגדורוב
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גיורא, הצעיר בחבורה מספר: "אני נולדתי 

וגדלתי בבית האחרון בכפר, ברחוב שנקרא 

חברי  שם  )על  'הזית'  והיום  ג'ידרו  אז 

הקבוצה(. הייתי שכן של מנשה וביחד היינו 

הולכים בדרך העפר, יחפים, כקילומטר עד 

את  סללו  לימים  אהרונוביץ'.  הספר  לבית 

המשק  על  עבר  שלו  שהתוואי   531 כביש 

שלנו וכך איבדנו את המשק של ההורים".

מה שטח המושב היום?
מנשה: "שטח המושב הוא 900 דונם. יש עוד 

חלקה חקלאית בת 400 דונם ליד אלישמע 

תקווה  פתח  בביצות  שנותרו  דונם  ו-70 

הדונם   900 דונם.   1370 ביחד  הירקון.  שליד 

משפחות  ל-56  היום  מחולקים  שבמושב 

שעדיין עושות חקלאות. לי למשל יש מטע 

אבוקדו של 7 דונם ועוד שני דונם אגוזים".

ובה  הראשונים  חצר  נמצאת  המושב  בלב 

חיים  שמפיחים  ומוזיאון  משוחזר  צריף 

גם  נמצאת  בחצר  ואינה.  שהייתה  בתקופה 

המחלבה הוותיקה שחזיתה שוחזרה ותערוכת 

הראשונים.  המתיישבים  של  גדולה  תמונות 

ללא  בוץ  מקירות  הבנוי  המשוחזר  הצריף 

רצפה, מדגים את חייהם הלא פשוטים של 

הפועלים הראשונים שתמונה נדירה שלהם 

מעטרת קיר גדול במוזיאון הצמוד. 

לצד הצריף נזרעו ירקות בגינת ירק קטנה 

כמו  ממש  כביסה  חבלי  מתוחים  ומעליה 

מטיילות  תרנגולות  ובו  קטן  לול  פעם. 

כמעט  שנראית  החיה  התמונה  את  משלים 

נהנים  הזה  הטוב  מכל  סוריאליסטית. 

השרון  דרום  תלמידי  ובהם  רבים  מבקרים 

חלקם  שאת  במקום,  לסיורים  המגיעים 

מדריך יהונתן קרופניק.

מקום של כבוד בחצר הראשונים ובמוזיאון 

ניתן לבני המושב שנהרגו במלחמות ישראל, 

מבני  "חצי  השחרור.  במלחמת  מרביתם 

הדור השני נהרגו במלחמה ההיא", אומרת 

לאה במהלך סיור במתחם. ארבעת החברים 

עוברים בין התמונות ומצביעים על מכריהם 

- הורים, אחים ושכנים אהובים, המונצחים 

בשחור ולבן. 

לשנים  מל"ל  לכפר  מאחלים  אנחנו  "מה 

שהערים  "שלמרות  גיורא,  אומר  הבאות? 

סביב לנו הולכות וגדלות, שלא נבלע בהן 

ונשמור על הייחוד של המושב. 

דרכנו,  את  לסלול  להתפתח,  שנוסיף 

ליצור ולהוות דוגמה למורשת ההתיישבות 

גם  עובדים  מושב  יישאר  מל"ל  ושכפר 

למאה השנים הבאות".

בעוד ימים ספורים יקיים 
המושב את חגיגות ה-110 

להיווסדו בהשתתפות קהילת 
הכפר ואורחים רבים.

הוותיקים בהם הם המושבים גני עם וירקונה 

שנה   90 שחוגגים  הכובש  רמת  וקיבוץ 

והמושבים  עינת  קיבוץ  לקרקע.  לעלייתם 

שנים   70 מציינים  חמד  ושדי  ירק  נווה 

להיווסדם והצעיר בחבורה הישוב הקהילתי 

נירית שחגג השנה את שנתו ה-40. 

ישובים נוספים במועצה ציינו 
ומציינים השנה יום הולדת עגול 

להיווסדם:  

ברכות לכולם ולעוד שנים רבות של 
התפתחות, התחדשות ושלווה.

DJ
גלי מרגלית

אוהבת לרקוד ולהרקיד, להרים את כל הרחבה

אם בא לכם מסיבה מטריפה ומלאת אנרגיה...
לילד יש בר מצוה?

אתם בני 40 או 50? סבא וסבתא בני 70?
אולי מסיבת חברה או מוזיקת רקע,

מסיבת רחוב או מסיבת בריכה?

אני כאן!אני כאן!
מוזיקה עכשווית, ישראלית, מזרחית, לטיני,

 70-80-90, ריקודים סלוניים

רק תתקשרו ואני מתייצבת!

הרכב שלי מגיע לכל מקום עם התאורה וההגברה
כי מוזיקה ללב היא חודרת!כי מוזיקה ללב היא חודרת!

052-6612314052-6612314חפשו בגוגל - גלי מרגלית

  הליכי גישור גירושין 
הליכי גישור בסכסוכי משפחה: 

עסק משפחתי, עיזבונות, ירושה, משקים חקלאיים, קיבוצים

עריכת הסכמים משפחתיים:
הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם גירושין, הסכם שלום בית

עריכת צוואות    עריכת ייפוי כח מתמשך

מינוי אפוטרופוס וייצוג בבית המשפט

הבית לגישור משפחתי ביישוב מתן, מתמחה בדיני משפחה 
ומעניק מעטפת שירותים מקצועיים:

הדס 39, ישוב מתן   052-5282929 צילום: גלי מרגלית

הליווי אישי, דיסקרטי וחסוי ללא פשרות עם אמפתיה ורגישות

לכל שאלה, הכוונה וייעוץ ראשוני צרו קשר

לימור ואליעזר גריסרו, עו״ד ומגשרים ב-2 תמיד כאן בשבילכם

DJ
גלי מרגלית

אוהבת לרקוד ולהרקיד, להרים את כל הרחבה

אם בא לכם מסיבה מטריפה ומלאת אנרגיה...
לילד יש בר מצוה?

אתם בני 40 או 50? סבא וסבתא בני 70?
אולי מסיבת חברה או מוזיקת רקע,

מסיבת רחוב או מסיבת בריכה?

אני כאן!אני כאן!
מוזיקה עכשווית, ישראלית, מזרחית, לטיני,

 70-80-90, ריקודים סלוניים

רק תתקשרו ואני מתייצבת!

הרכב שלי מגיע לכל מקום עם התאורה וההגברה
כי מוזיקה ללב היא חודרת!כי מוזיקה ללב היא חודרת!

052-6612314052-6612314חפשו בגוגל - גלי מרגלית

  הליכי גישור גירושין 
הליכי גישור בסכסוכי משפחה: 

עסק משפחתי, עיזבונות, ירושה, משקים חקלאיים, קיבוצים

עריכת הסכמים משפחתיים:
הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם גירושין, הסכם שלום בית

עריכת צוואות    עריכת ייפוי כח מתמשך

מינוי אפוטרופוס וייצוג בבית המשפט

הבית לגישור משפחתי ביישוב מתן, מתמחה בדיני משפחה 
ומעניק מעטפת שירותים מקצועיים:

הדס 39, ישוב מתן   052-5282929 צילום: גלי מרגלית

הליווי אישי, דיסקרטי וחסוי ללא פשרות עם אמפתיה ורגישות

לכל שאלה, הכוונה וייעוץ ראשוני צרו קשר

לימור ואליעזר גריסרו, עו״ד ומגשרים ב-2 תמיד כאן בשבילכם

מועצה אזורית דרום השרון

חגיגות 70 לקיבוץ עינת חגיגות 40 לנירית

חגיגות 90 לירקונה חגיגות 90 לנווה ירק | תילום: אילן מצקין
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קפה קהילתי - לא רק עגלה

קפה 
קהילתי,
לא רק 

עגלה
נינה, זלדה, שושה ורמותה - 

זוהי לא חבורת נשים, אלו שמות בתי 
הקפה הקהילתיים החדשים שצצו
בשנה האחרונה ברחבי המועצה. 

מאז שעדכנה מליאת המועצה את 
חוק העזר בנושא רוכלות, נוספה 

האפשרות להקים עגלות קפה ניידות 
בתחומי הישובים. הלכנו לבקר וגם 

לטעום כדי להגיש לכם את המדריך 
המלא של עגלות הקפה בדרום השרון. 

וזוהי רק ההתחלה.

איך הכול התחיל?
גופנית  פסיכותרפיסטית  היא  'נינה'  של  הבעלים  אלהרר,  מאיה 

שלה  שהתשוקה  והבינה  הטיפול  בעולם  שנים  שהיתה  בדימוס, 

נמצאת במקום אחר. 

באחד מביקוריה בפריז, נשאבה אחרי הטעמים והניחוחות והקסם 

לאומי. הרבה חלומות  בין  בוגרת מסלול  קונדיטורית  והפכה לשף 

התגשמו עד אז, ונשאר עוד אחד: לפתוח יחד עם רוני בעלה קפה 

קטן בלב הנוף המשגע של מושב חגור בו היא גרה, ולהציע לשכנים 

מתוקים  מאפים  שיוצרים  לקסמים  להתחבר  מסביב  ולתושבים 

ומלוחים שזה עתה יצאו מהתנור.

והנה, גם החלום הזה יצא לדרך: תכירו את נינה.
מאיה מספרת על היום הראשון בו פתחו את נינה: הגעתי אחה"צ 

למקום, החניתי את הרכב והסתכלתי על נינה ולעיני נגלה המחזה 

המושב  מוותיקי  שניים  צעדו  על השביל   - בדמיוני  ראיתי  שאותו 

במשפחות  מלא  היה  נינה  שמול  הדק  שלהם,  במטפלות  נעזרים 

עם ילדים שהמתינו להזמין שתיה ומאפים, השולחנות היו מלאים 

מהולים  שמחה  של  קולות  מלא  היה  המקום  המושב,  של  בנוער 

במוסיקת רקע נעימה, הבנתי שנינה היא לא רק עגלת קפה אלא 

הלב הקהילתי הפועם של המושב, זה היה רגע מרגש במיוחד, רגע 

של נחת.

״נינה״, מושב חגור
חלומות מפריז שהתגשמו בחגור

מועצה אזורית דרום השרון

"הרעיון התחיל לרקום עור וגידים בזמן הקורונה. לאחר סגירת בתי 

קפה שהיו בבעלותנו ובכלל בתי קפה ומסעדות, הרגשנו את הצורך 

והכמיהה של לקוחות לצרוך קפה וכריכים איכותיים בתקופה בה 

הכל סגור", מספר אסף כהן הבעלים של שושה במושב צופית.

"הרבה לקוחות ומכרים שלנו חשבו כמה זה יכול להיות נחמד אם 

היה מקום שאפשר לשבת בו באוויר הפתוח ולהנות מקפה ומזון 

איכותיים שנגישים ונותנים מענה לתושבי המושב והסביבה. 

לאור שיתוף פעולה והתלהבות מהרעיון של הועד המקומי והאגודה 

החלטנו לקדם את המיזם וככה נולדה שושה".

מה עומד מאחורי השם?
התלבטנו איך נקרא למקום חמוד, שצריך שם קליט והאמת שלא 

מצאנו כל כך בקלות, עד שביקשנו מהילדה הבכורה שלנו להציע 

רעיונות. שם החיבה שלה מאז נולדה היה "שושה". היא התבקשה 

לחשוב על שם ובעצם ככה קפץ הרעיון לקרוא למקום שושה.

נינה היא גינה קסומה ששוכנת בתוך מטע 
זיתים קסום, היא לבנה ונקייה ומתמזגת 

באופן טבעי ונעים עם הסביבה.

היא מציעה מגוון אפשרויות ישיבה ולצידה יש את "גן אורן" שהוקם 

לזכרו של רס"ן אורן מסיקה. עומרי כהן אחיינו של אורן ז"ל התרגש 

בראותו את הגן מלא במחצלות שעליהן משפחות שהגיעו להנות 

של  מיוחד  במגוון  מתאפיינת  נינה  להציע.  יש  לנינה  שיש  ממה 

פטיסרי ובולונז׳רי משובח ומשתנה, לצד כריכים מיוחדים וטריים, 

פיצות מחמצת, שייקים וכל משקאות הקפה.

״אני חושבת שהמהלך של ראשת 
המועצה שלנו לאפשר רשיונות רוכלות 

והקמה של עגלות קפה בשטח המועצה 
הוא מהלך פרו קהילתי ומחזק, הוא 

מאפשר מקומות מפגש לכל תושבי 
המועצה והכי חשוב הוא מאפשר לנוער 

עניין בתוך המושבים״.

״שושה״, מושב צופית 
פינות חמד נסתרות ופודינג צ׳יה מנצח

"נינה", האיריס 1, מושב חגור

ימים א׳-ה׳, 7:00 עד 22:00, ימי ו׳ 07:00 עד 14:30

שושה נמצאת בנקודה הגבוהה בצופית, ובימי שבת 09:00 עד 19:00
בגבעה שנמצאת בנקודה הקרובה לכמה 

ממושבי הסביבה ולמכללת בית ברל. 

התפריט שלנו כולל מגוון גדול של כריכים, סלטים, שייקים מיוחדים 

טבעיים,  משקאות  קלים,  משקאות  טוסטים,  פיצות,  פירות,  של 

עוגות ,קינוחים, מאפים בייתים וכמובן מגוון משקאות קפה חמים 

גלם  בחומרי  שימוש  תוך  במקום  נעשים  שלנו  המוצרים  וקרים. 

איכותיים ביותר ואנו משתדלים לגוון ולחדש כל הזמן. 

יש לנו מספר מנות מנצחות ביניהן פודינג צ'יה עם פירות עונתיים 

וגרנולה,  מגוון גדול של כריכים  עם שילובים מיוחדים כמו גבינת 

ברי פקאן ותאנים, גבינת עזים ואגסים מקורמלים, גבינת מנורי וגזר 

צלוי ועוד...
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ותוך כדי  "בזמן העבודה, חייתי פה במושב, פגשתי את האנשים, 

ארז  הזה  בזמן  הלאה".  לעשות  רוצה  אני  מה  רעיונות  לי  גלגלתי 

על  "נדלק"  הוא  בקונספט.  והתאהב  קפה  בעגלות  בעצמו  בילה 

הרעיון להקים עגלת קפה  בכפר שלו מתוך אהבתו למקום ומתוך 

הצורך של האנשים הגרים בו, כי "חוץ ממכולת, אין פה כלום".

ארז הרגיש איך הכל מתחבר יחד והחל לעבוד כדי שהרעיון יקרום 

מתן  שלו  הילדות  חברי  שני  את  כשותפים  צירף  הוא  וגידים.  עור 

שפטינצקי ובן קושילביץ, ויחד הם הקימו את עגלת הקפה רמותה. 

השם הוא כמובן קיצור נחמד וקליט לשם רמות השבים. 

המיקום הנבחר לעגלת קפה היא רחבת הדשא לצד עצי הפיקוס 

המדהימים, "אנחנו מתארחים כאן לידם, כבוד גדול" הוא אומר. "אני 

ולהרגיש את השקט של הכפר לצד קפה טוב, אוכל  מזמין לבוא 

משובח, אויר ואווירה מדהימים."

״רמותה״ הוא כמובן קיצור של שם היישוב 
שבו שוכנת העגלה - רמות השבים. 

מנת הדגל שלנו היא אסאי בול - קערת 
אסאי )תערובת של בננה, אסאי וחלב 

שקדים( עליה חתוכים פירות עונה טריים 
ביחד עם גרנולה, זרעי צ׳יה ואגוזים.

מה מיוחד פה?
יש אצלינו וויפי חופשי, הופעות וירידים לעיתים קרובות, גן שעשועים 

צמוד, מרחב גדול ורחב, מגרשי ספורט, קירוי וחימום בעונת החורף.

העגלה, שהיא הראשונה שנפתחה במועצה האזורית דרום השרון 

מוקפדת  מוזיקה  לצד  וענקיים  עתיקים  פיקוס  עצי  תחת  נמצאת 

ותפריט עשיר בשילוב של צל ובריזה במהלך כל היום וכל הקיץ, מה 

שמייצר תחושה קסומה בעת הישיבה אצלינו.
לפתוח  רוצה  שהוא  תמיד  ידע  השבים,  רמות  תושב  נימרי,  ארז 

מקום  איזה  ידע  לא  הוא  אבל  בעצמו.  יקים  שהוא  משלו,  מקום 

יפתח, היכן ואיך.

בשנתיים לאחר תום השירות הצבאי ארז עבד וטייל במזרח הרחוק. 

כשחזר לארץ, מתוך אהבתו לטבע, הצטרף ועבד שנה לצידו של גנן 

שטיפל בגינות תושבי רמות השבים.

״רמותה״, רמות השבים
עגלת הקפה הראשונה בדרום השרון

"רמותה", בית העם 15, רמות השבים

ימים א׳-ה׳ 8:00 עד 20:00

ימי שישי 8:00 עד 13:00

קפה קהילתי - לא רק עגלה

"שושה", המצפה 5, צופית

ימים א׳- ה׳ 8:00 עד 22:00

שישי 8:00 עד 14:00

מה הכי מיוחד אצלנו?
היפה  ובתצפית  בחורשה  עצים  בין  נרחב  בשטח  שלנו  הישיבה 

שנמצאת בסמוך לעגלה. כל אחד יכול למצוא את הפינה השקטה 

שמפוזרים  לילדים  משחקים  מתקני  ישנם  לו.  והמתאימה  שלו 

בחורשה וישנן פינות חמד נסתרות. הישיבה מותאמת לכולם, אם 

ואף  נמוכים  ושולחנות  נח  כסאות  קק"ל,  ספסלי  על  בישיבה  זה 

מחצלות לקטנטנים וערסלים הפזורים בשטח.

מועצה אזורית דרום השרון

״כל עניין האוכל מאד קרוב לליבנו״, 
מספרת גלי. ״מוטי בעלי הוא קונדיטור 

ויש לנו כבר 8 שנים את המזנון בבריכת 
שחיה. אוכל אנחנו אוהבים ויודעים 

לעשות. עוד לפני שיצא הפיילוט של 
עגלות הקפה אנחנו ביקשנו מהמושב 
שיתן לנו לפתוח פה בית קפה. זאת 

היתה פנטזיה שלנו. היה לי חלום לעשות 
דבר כזה בלב המושב, למבוגרים, 

לצעירים, להעיר את הקהילה במושב״.

למה זלדה?
זלדה היא אמא של בעלי וזו חוויה מתקנת לבעלי שהרבה שנים לא 

אהב את השם. כמו שזדלה היא לב המשפחה שלנו, זה יהיה לב 

המושב. זלדה בצעירותה טיפלה בילדי המושב, היום הם כבר בני 

חמישים, אז הילדים של זלדה באים עכשיו לשבת בקפה של זלדה.

ירק, נשואה לבן מושב שנולד  גלי רוזנטל גרה כבר 25 שנה בנוה 

פה למשפחת חקלאים המגדלים מלונים, אפרסקים וארטישוקים.

מנה מיוחדת שלנו: הלחמניות של זלדה, 
עוגיות שושנים ועוד. מנות בהפתעה 

שזלדה מכינה בימי שישי. 

מה עוד בתפריט?
המוטו שלי שזה יהיה אוכל טעים ופשוט. יש לנו כאן כריכים )עם 

ועדשים(,  )קינואה  סלטים  גאון(,  כריכון  לדוגמה  מיוחדים  שמות 

מאפה  מאפיופה-  )כמו  מאפים  קפרזה(,  )יווני,  טוסטים  פיצות, 

יפה…(, מקל פרמזן, סביח בחלה, קובניות בשישי ועוד.

ובריזה  נעימה  רוח  פה  יש  נעים,  ממש  האויר  ומזג  מוצל  המקום 

תמידית, וציפורים מצייצות. ויש לנו פה וויפי כמובן.

עכשיו גלי חולמת על ערבי בישולים 
משותפים, ערבי שירה וערב מופעים של 

ילדי המושב. אם יש זוג שאין לו איפה 
להתחתן, גלי מזמינה.

"זלדה", רח' השקד, נווה ירק

שבת וראשון סגור |  ימי ב'-ו׳ 7:30 עד 14:00

ימי ג' וה' גם בין 16:00 עד 20:00

״זלדה״, מושב נווה ירק  
הלב של משפחת החקלאים

שהפך ללב המושב
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שומרים
על הירוק
של כולנו

שומרים על הירוק של כולנו

מעל 20 תוכניות בינוי וועדות גיאוגרפיות 
איתן מתמודדת המועצה בימים אלה 

לא מכניעות את תושבי המועצה 
ומנהליה, שפועלים בכל החזיתות 

כדי לשמור על השטחים החקלאיים 
והפתוחים שנותרו כאן. 

המאבק בותמ"ל צופית, בתוכניות
לבניית תחנות כוח בתחום המועצה 

ובועדות גיאוגרפיות, משקפות את החזון 
של המועצה לשמור על הצביון הכפרי.

ויש גם ניצחונות אופטימיים לסיום.

המועצה האזורית דרום השרון מתמודדת בימים אלו עם  מעל 20 

המבקשות  גאוגרפיות(  וועדות  תת"לים  )ותמ"לים,  בינוי  תוכניות 

בניית  לטובת  בתחומה  והחקלאיים  הפתוחים  בשטחים  לנגוס 

שכונות מגורים ותשתיות עבור הערים הסמוכות. 

דרום  עירוניות,  מרביתן  שונות,  רשויות  ב-24  הגובלת  כמועצה 

השטחים  ושמירת  החקלאי  צביונה  שמירת  על  מתמודדת  השרון 

יותר מכל  הפתוחים והירוקים מול כל כך הרבה חזיתות במקביל, 

סיקרו  התקשורת  באמצעי  כתבות  מעט  לא  בארץ.  אחרת  רשות 

המועצה  ראש  בהובלת  המועצה  מתמודדת  איתם  המאבקים  את 

והגורמים המקצועיים. 

יצאנו לפגוש כמה מן האנשים והנשים 
מיישובי המועצה שהתמסרו בשנים 

האחרונות בחזיתות אלה ופועלים לצד 
המועצה כדי לשמור על הריאות הירוקות 

של כולנו.  

מועצה אזורית דרום השרון

נאבקים לשמור על צופית

ערן בק בן ה-61 הוא חקלאי דור שלישי 
במושב צופית שנוסד לפני 89 שנה.

ב-2015 לקראת סיום תפקידו כיו"ר ועד צופית החל העניין של כפר 

סבא באדמות צופית לצבור תאוצה והועד בראשותו החל במאבק 

בשנים  המועצה  מובילה  אותו  מאבק  היום,  עד  הסתיים  שלא 

האחרונות. 

מהאדמות  דונם  כ-1000  לקחת  אז  החליטו  והותמ"ל  "המנהל 

לעבד  שניתן  האדמות  מכלל  אחוז   50 שזה  שלנו,  החקלאיות 

במושב" אומר  ערן. "אלף הדונם הנוספים זהו שטח המחנה הכולל 

בתי מגורים כבישים ותשתיות. במהלך התקופה הנושא עלה וירד 

התוכנית   2021 ובדצמבר  שוב  עלה  הוא    2017 בשנת  אך  מהפרק 

נכנסה להפקדה".

כמה אחוז מאדמות המושב מעובדות כיום?
ידי 25 אחוז מהתושבים.  "98 אחוז מאדמות המושב מעובדות על 

אני מגדל כרוב, בטטות ותפוחי אדמה, לצד חוויית קטיף עצמי של 

תותים ו-15 סוגי ירקות על שטח כולל של כ-200 דונם, חלקם שלי 

נמצאות  מעבד  שאני  האדמות  רוב  אחרים.  תושבים  של  וחלקם 

זה  יקום,  הזה  הפרויקט  שאם  כך  לבנייה  המתוכנן  השטח  בתוך 

יחסל אותי".

במהלך השנים פעלו המועצה והמושב עם עורכי דין, יועצי תחבורה, 

יועצי ניקוז, אקולוגים ומתכנני ערים, שיעזרו להם להבהיר למדינה 

שמדובר ברעיון גרוע במיוחד.

מה אתם מנסים להסביר?
הפקדת  בעקבות  במושב  והגשנו  המועצה  שהגישה  "בהתנגדות 

התוכנית, אמרנו שלכפר סבא המבקשת את אדמותינו יש עתודות 

קרקע משלה ואפשרות לבצע פרויקטים של פינוי בינוי לפני שהם 

לוקחים אדמות חקלאיות מעובדות. אנחנו עושים חקלאות אמיתית 

ומייצרים כ-20 אלף טון פירות וירקות בשנה לצד לולים. 

הפורייה  האדמה  על  שכונה  לבנות  סיבה  שאין  טוענים  אנחנו 

שאנחנו מתפרנסים ממנה, כשבכפר סבא יש מספיק אלטרנטיבות. 

להתנגדות  שותפים  סבא  כפר  של  הסמוכות  השכונות  תושבי  גם 

שלנו. הם גם מעדיפים לגור ליד שטח פתוח וירוק, אך גם חוששים 

עומסי  על  יותר  עוד  שיכבידו  רכב  כלי  אלפי  עוד  של  מתוספת 

התנועה באזור".

איזה עוד כלים עומדים לרשותכם
חוץ מהגשת התנגדות?

שתעמוד  משפטית  ערכאה  בכל  המשפט  לבית  נעתור  "בהמשך 

כל המאמצים  גונן עושה את  גני  לרשותנו. ראש המועצה אושרת 

לעצור את הפרויקט המטורף הזה ומנסה בין השאר לרתום חברי 

הקשת  מכל  כנסת  חברי  לכאן  מגיעים  חודש  כל  לעניין.  כנסת 

הפוליטית שראש המועצה מביאה כדי לחבר אותם למאבק שלנו.

אדמות  טובות,  הכי  האדמות  הן  מאיתנו  לקחת  שרוצים  האדמות 

ונוחות לגידולים אינטנסיביים. אלו אדמות  חוליות מאוד איכותיות 

שהמושב  מאז  כולנו  כל  את  בהן   השקענו  רבות  שנים  שלאורך 

הסבים  ידי  על  נקנו  מהאדמות  חלק  ב-1933.  הקרקע  על  עלה 

שלנו. הסבים שלנו תרמו את האדמות לקק"ל מאידיאולוגיה וקק"ל 

יורידו  לא  חקלאות  עושים  עוד  שכל  הסכם  היה  למנהל.  העבירה 

אותנו מהקרקע, אבל עם השנים המדינה פוגגה אותו". 

לא תקבלו פיצוי עבור האדמות?
להיות  להמשיך  רוצים  אנחנו  הכול  מעל  אבל  זניח  יהיה  "הפיצוי 

חקלאים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. זו גם דרך חיים ואהבה. 

ייתן  לא  בסוף  ומאמין שמישהו  עד הדקה האחרונה  אופטימי  אני 

לזה לקרות".

ערן בק בשטחי צופית
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אנרגיות מתחדשות
על פני תחנות כוח מזהמות

בשנת 2018 החל מאבק אזורי נגד הכוונה להקים תחנת כוח מונעת 

גז בסמוך לנווה ימין. את התחנה הנקראת תחנת "השלום" או "תת"ל 

91" בפי ועדות התכנון, מקדמת חברת ריינדיר והיא מיועדת להפיק 

1,300 מגה וואט חשמל. 

המאבק נגד הקמת התחנה כולל חזית של כל הרשויות המקומיות 

בשרון ובשומרון בהובלת דרום השרון וחזית תושבים הכוללת מטה 

סביב  נרחב  ברדיוס  מיישובים  תושבים  של  ועיקש  פעיל  מאבק 

התחנה.

"לאורכו מצטרפים מדי  ז'ולטי.  ליאת  "זהו מאבק ממושך" אומרת 

של  קבוע  גרעין  נשאר  ובמקביל  ורעננים  חדשים  מתנדבים  פעם 

הרשויות  ממרבית  נציגים  כולל  המאבק  מטה  פעילים.  תושבים 

באזור כולל הוד השרון, כפר סבא, אלפי מנשה, כוכב יאיר ויישובי 

המגזר הערבי.

ליאת ז'ולטי היא אחת ממובילות מאבק 
התושבים. היא חברת מליאת המועצה 

ותושבת מתן בה מתגוררת גם יעל 
בנט, מובילה חשובה נוספת של מאבק 

התושבים.

ספרי על התוכנית לבניית תחנת השלום
אז   ,2018 בתחילת  גובשה  השלום  הכוח  תחנת  להקמת  "התוכנית 

המדינה.  של  העתידי  האנרגטי  המשאב  את  בגז  המדינה  ראתה 

להקמת  תוכניות  לקדם  פרטיים  גורמים  הסמיכה  היא  זו  במסגרת 

תחנות כוח מבוססות גז. התחנות עתידות לפעול על גז וסולר, שניהם 

דלקים פוסיליים מזהמים. התוכנית של תחנת השלום מצויה בשלבי 

תכנון מתקדמים לאחר שאושרה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות 

)הות"ל( בנובמבר 2019. מינואר 2021 היא עומדת על שולחן הממשלה 

עם עוד שלוש תוכניות - תחנת OPC חדרה, תחנת קסם ראש העין, 

ודוראד בדרום אשקלון - וממתינה להחלטה את מי מהן לאשר".

של  מדהימה  קבוצה   - רבים  תושבים  בין  מתחלקת  העבודה 

אנחנו  שלהם.  והסביבה  הבריאות  על  אחריות  שלוקחים  תושבים 

פועלים במספר ערוצים: פגישות עם חברי כנסת, פעילים וארגונים 

ומתפעלים  הפגנות  מנהלים  למחאות,  יוצאים  אנחנו  סביבתיים, 

עמוד פייסבוק מאד פעיל. זה המקום גם לקרוא לפעילים חדשים 

להצטרף ולקחת חלק במאבק".

לפני שנתיים היה נדמה שהמאבק הסתיים
והתחנה לא תוקם

"נכון. הקמת התחנה נוגדת את מדיניות הממשלה ולמעשה עומדת 

בניגוד מוחלט לשתי החלטות ממשלה: הראשונה, החלטה 465 מה-25 

באוקטובר 2020 שאומרת שיעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות יוגדלו 

מתקני  בתוך  או  בסמיכות  אלא  חדשות,  כוח  תחנות  תוקמנה  ולא 

מסוימת,  לאופוריה  אצלנו  גרמה  הזו  ההחלטה  קיימים.  תשתיות 

מפני שתחנת השלום לא עומדת בקריטריונים האלו. היא מתוכננת 

לקום בלב שטח מיושב עם כחצי מיליון תושבים ולא בסמוך או בתוך 

מתקן קיים. גם שרת האנרגיה קארין אלהרר, תמכה בכך והצהירה 

כי אין להקים תחנות חדשות, אלא להגדיל את התחנות הקיימות תוך 

פעילות אקטיבית למעבר לאנרגיות מתחדשות. 

לעבור  ישראל  2021, התחייבה  מיולי   171 בהחלטה השנייה, החלטה 

לכלכלה דלת פחמן. בוועידת האקלים בגלזגו הצהיר ראש הממשלה 

הקודם נפתלי בנט על מחויבותה של ישראל להגיע לאפס פליטות 

של גזי חממה עד 2050. עמידה בהתחייבות זו מחייבת שינוי גישה 

גופי התכנון, בעוד שהקמת תחנות פוסיליות בעלות  כל  מידי מצד 

אורך חיים של 50 שנים סותרת את ההחלטה הזו באופן ישיר.

שומרים על הירוק של כולנו

מטה מאבק התושבים בהפגנה

מה הטיעונים העיקריים שלכם נגד הקמת התחנה?
מסוכנים  מזהמים  בפליטת  הכרוך  הברור  הבריאותי  לטיעון  מעבר 

את  נוגדת  התחנה  שהקמת  לכך  ומעבר  נושמים,  שכולנו  לאוויר 

התחנה  הביטחוני.  הטיעון  ישנו  והמדינה,  האנרגיה  משרד  מדיניות 

מהווה נקודת תורפה ביטחונית מפני שהיא מתוכננת לקום בסמיכות 

לגדר ההפרדה ובמרחק 170 מטר מהעיר קלקיליה. 

כך  על  מדבר  הוא  איילנד  גיורא  במיל׳  אלוף  שכתב  דעת  בחוות 

סולר  קוב  אלפי  עשרות  שמכיל  רגיש  אסטרטגי  מתקן  שמיקום 

עלול   ,6 לכביש  ובסמיכות  "המותניים הצרות" של המדינה  בתחומי 

כוחות צה"ל לחלקי  והניוד של  חירום בכושר הפריסה  לפגוע בעת 

הארץ השונים. כל פגיעה בתחנה תחסום את שני צירי האורך במזרח 

המדינה ובמצב מלחמה, בלי היכולות להניע כוחות. לדבריו "המקום 

הזה הוא פצצה מתקתקת שכן אנחנו יודעים שתחנות כוח הן מטרות 

די וודאיות לנשק מדויק ומדינת ישראל הופכת את עצמה לחשופה 

בצורה מבהילה".

אלו אמצעי מאבק נוספים עומדים לרשותכם? 

"אנו נעשה כל שביכולתנו לעצור את 
התוכנית הזו. הרשויות עובדות כרגע על 
עתירה משפטית שתתקוף את הכשלים 
בהליכי התכנון והאישור של התוכנית, ויש 

כאלה למכביר".
 

האם המאבק לא נראה קצת אבוד?
"אבוד? ממש לא! מרבית חבריי הממשלה מתנגדים בתוקף להקמת 

התחנה  הקמת  כי  ההבנה  מהאופוזיציה.  עמיתיהם  גם  כך  התחנה, 

לא מוצדקת כלכלית, סביבתית, בריאותית וביטחונית חוצה מפלגות. 

מגובות  להיות  צריכות  הממשלה  חבריי  שהצהרות  חושבת  כן  אני 

הנושא  את  להעלות  הממשלה  לחברי  מפה  וקוראת  במעשים, 

ולבטל את התוכנית הזו. אחרי שנים של מאבק  להחלטת ממשלה 

מוצלח אנו רוצים לסתום את הגולל על האיום הזה".

מועצה אזורית דרום השרון

רועי סער, יו"ר הועד של כפר סירקין, הוא 
אחד ממובילי המאבק ארוך השנים נגד 

העברת שארית האדמות החקלאיות של 
המושב לטובת פיתוח שכונות מגורים. 
שני ניסיונות כבר סוכלו בעשר השנים 

האחרונות אך במושב חוששים שהניסיון 
הבא כבר עומד בפתח.

כפר סירקין – שומרים על 
שטחי החקלאות האחרונים

"חשוב לי לציין שאנחנו לא נימבי )Not in my back yard(" אומר 

של  רבות  מאות  נתן  כבר  סירקין  "כפר  דבריו.  בראשית  סער  רועי 

דונמים חקלאיים בין אם כדי לבנות את השכונה החרדית הדר גנים 

כעת  אבל  ו-471,    ,6 הכבישים  סלילת  עבור  אם  ובין  תקווה  בפתח 

שאובדנם  המושב  של  האחרונים  החקלאיים  הדונם  ב-800  מדובר 

בהכרח יהפוך את המושב לחלק מעיר". 

שטחי כפר סירקין רועי סער
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שטחי כפר סירקין

"המאבק שלנו החל לפני כעשר שנים" אומר רועי, "כאשר במקביל 

לתוכנית הבינוי במחנה סירקין הכריזו רמ"י ומינהל התכנון על ותמ"ל 

בדרום  הנמצאים  שלנו  האחרונים  החקלאיים  דונם   800 על  נוסף 

השטח  את  וייעדו  הקטנה",  "סירקין  לתוכנית  קראו  הם  המושב. 

לבניית 4,500 יחידות דיור. הבעיה שתוכניות ותמ"ליות לא מכירות 

אחת את השנייה ולמרות שהתוכנית הייתה בסמיכות גבוהה מאוד 

לתוכנית של מחנה סירקין היא לא לקחה אותה בחשבון. 

יתרת האדמות החקלאיות של  התוכנית הייתה אמורה לחסל את 

מטעי  עם  ופעיל  פורה  חקלאי  בשטח  שמדובר  למרות  המושב, 

נשירים מניבים ומיוחדים ביותר. כפר סירקין, בזכות מיקומו בואדי 

נמוך, נהנה ממיקרו אקלים ייחודי עם 5  מעלות פחות מאשר בפתח 

תקווה הסמוכה ועם קרה בחורפים. בנוסף, ענן ערפל היושב בואדי 

מטעי  כמו  ייחודיים  גידולים  מאפשר  זה  וכל  גבוהה  ללחות  גורם 

הזיתים שלנו שזוכים באופן קבוע בפרסים. 

במקביל עבד המטה שלנו גם מול התוכניות במחנה סירקין שלמרות 

שלא היו בשטחי המושב הם צמודי גדר ועתידים להשפיע מאוד. 

טענו שהאזור נמצא כבר היום בכשל תחבורתי ושלא ניתן להעמיס 

עליו עוד 20 אלף יחידות בינוי במחנה סירקין לצד עוד 5000 יחידות 

של התחדשות עירונית בשכונת עמישב בפתח תקווה ועוד כ-350 

הגדר  על  זה  וכל  עזריאלי!(,  ממגדלי   3 )פי  ותעסוקה  מסחר  מ"ר 

הצלחנו  לראשונה  אבל  התוכנית  את  לבטל  הצלחנו  לא  שלנו. 

להכניס שלביות בתוכנית ות"מלית, ולהביא לכך שהתוכנית תיבנה 

בשלבים המותנים במציאת פתרונות תחבורתיים. בשלב הראשון 

יבנו רק כ-2,700 יחידות דיור". 

פסוק  סוף  היווה  לא  סירקין  כפר  שטחי  על  הותמ"ל  ביטול  אולם 

שר  היה  הרגילות. כשדרעי  התכנון  לוועדות  הועבר  ותכנון השטח 

הפנים התוכניות הוחזרו לשולחן השרטוטים והוחלט לקדם העברת 

אותם שטחים לאלעד לשם בניית שכונה חרדית. 

בהעברה  לדון  הוסמכה  מימון  גבי  בראשות  הגאוגרפית  הועדה 

מוניציפאלית של השטח לאלעד, ואנחנו ניסינו להסביר לה שמדובר 

בשטח שנמצא 4 ק"מ מאלעד, כלוא בין הכבישים 6, 444, 471 ומסילת 

בו  ויעבור  גבוה  מתח  קו  עכשיו  נבנה  בו  אזור  המזרחית,  הרכבת 

תוואי צינור הנפט. הסברנו שהשכונה הזו תהיה מנותקת לחלוטין 

החליטה  הגאוגרפית  הועדה  ההסברים  כל  למרות  אבל  מאלעד, 

להמליץ ברוב קולות על העברת השטח לאלעד. 

כשההמלצה הגיעה לשרת הפנים איילת שקד ניהלנו דיונים רבים 

מול הצוות שלה והסברנו את חוסר הסבירות. אמרנו שלאור הבניה 

במרחב  נוספות  דיור  ביחידות  צורך  אין  ובעמישב  סירקין  במחנה 

הזה. דיברנו גם על המרחק הפיזי של השטח מאלעד ועם הטענה 

עיריית פתח תקווה שאמרה שהיא מבקשת את  גם  הזו הסכימה 

השטח לעצמה. 

ואת השרה  הצוות המקצועי  את  לשכנע  דבר הצלחנו  בסופו של 

שזו החלטה לא סבירה והיא דחתה את המלצת הועדה הגאוגרפית. 

במקביל אישרה השרה סיפוח של כמאה דונם במערב כפר סירקין 

כביש  עמישב,  עוקף  כביש  סלילת  לשם  תקווה,  פתח  לעיריית 

גם  ישרת  471. הכביש  שאמור לחבר את שכונת מחנה סירקין אל 

תחבורתי,  פתרון  ייתן  שהוא  ומכיוון  בלינסון  שכונת  ואת  אותנו 

בין פתח  נאלצנו להסכים. השרה הגדירה את הכביש הזה כגבול 

תקווה לכפר סירקין. 

שומרים על הירוק של כולנו

ניצחנו את הקרב אבל לא את המערכה. 
השטח לא עובר לאלעד, אבל עכשיו 

עיריית פתח תקווה דורשת אותו לטובת 
הקמת שכונה חילונית. 

במהלך הדיונים מול ראש עיריית פתח 
תקווה רמי גרינברג  נחשפנו לתוכניות 

שלא היינו אמורים לראות, לפיהן פתח 
תקווה מתכוונת לדרוש את כל השטחים 

החקלאיים של כפר סירקין, גבעת 
השלושה ועינת. 

בשנת 2017 הצלחנו דרך ועדת הפנים של הכנסת לבטל את הותמ"ל 

על אותם שטחים בטענה שמדובר בתוכנית לא סבירה ולא הגיונית. 

והיינו  והניקוז  המים  התחבורה,  התשתית,  בעיות  כל  את  הסברנו 

ולדעתי היחידים עד כה שהצליחו לבטל תכנית  הראשונים בארץ 

ותמ"לית. 

מועצה אזורית דרום השרון

מדובר בתוכנית שהם מתכננים על כל האזור שבין הכבישים 471 ו-6 

וצפונה עד לירקון, כולל כפר הבפטיסטים. אם נאבד את השטחים 

נחדל להתקיים ואני לא זוכר שהתקבלה החלטה על חיסול יישוב 

בישראל".

למה שתחדלו להתקיים?
"מפני שאם שארית השטחים החקלאיים שלנו יסופחו לפתח תקווה, 

כבר לא נהיה יישוב חקלאי. אחרי שיקבל את האדמות החקלאיות, 

ראש עיריית פתח תקווה ידרוש לספח אליו גם את הכפר שיהיה 

תקוע לו באמצע". 

האם מטה התושבים פועל בשיתוף המועצה?
המשפטי,  בייעוץ  התכנוני,  בנושא  בתיקצוב,  מלא,  בשיתוף  "כן, 

דרום  של  המקצוע  אנשי  עם  ביחד  הכל  הפוליטיים,  במהלכים 

אורי פדלון מנהל אגף  גונן,  גני  השרון, עם ראש המועצה אושרת 

אסטרטגיה במועצה ומנכ"ל המועצה שרון סספורטס. מטה המאבק 

כולל אנשים מכפר סירקין ומהשכונות סביבנו והוא הפך להיות חלק 

מהמטה הארצי שנקרא "מטה בינוי שפוי" המאגד כ-60-70 מאבקים 

אזוריים".

כמה מתושבי כפר סירקין עוד עוסקים בחקלאות?
"בגלל העומס האדיר והקשיים שהערימו על מי שרוצה להתפרנס 

מחקלאות, החקלאות בארץ חייבת להיות עתירת שטח ולאור זאת 

כ-15 משקים בכפר מעבדים את כל השטחים בכפר בנוסף לשטחים 

מחוצה לו, ומעסיקים מאות עובדים נוספים. כ-10 תושבים נוספים 

עוסקים בחקלאות אבל זו לא הפרנסה היחידה שלהם - לאחד יש 

לולים, לאחר פקאנים, אבוקדו או זיתים. מאז שנת 2000 יש בארץ 

90 אחוז פחות חקלאיים. הם נעלמו מפני שלא יכלו להתקיים עוד 

כחקלאים קטנים או שהשטחים נלקחו מהם.

"בשנה החולפת ולאחר מאבקים 
ממושכים זכינו בשתיים מהחזיתות שלנו" 

אומרת אושרת גני גונן ראש המועצה. 
"לפני חודשים ספורים ועדת הגבולות של 

משרד הפנים החליטה להמליץ לשרת 
הפנים להותיר את מטעי האבוקדו של 

צור נתן, פנינת חמד ירוקה צמודה לנחל 
אלכסנדר, בשטח דרום השרון. 

יאיר-צור  בכך דחתה הועדה את בקשת המועצה המקומית כוכב 

יגאל ומשרד השיכון לספח את השטח ולבנות עליו. גם ההחלטה 

האחרונה של שרת הפנים להשאיר את שטחי כפר סירקין במושב 

ולא לספחם לטובת בינוי בעיר אלעד היא החלטה חשובה ושתיהן 

יחד מהוות בשורה משמעותית לעתיד החקלאות בישראל ולמעמדו 

של הטבע במרכז הארץ. נמשיך יחד לפעול עבור כל הישובים שלנו 

כדי להשאירם ירוקים וחקלאיים. 

אנחנו מכירים בצורך לבינוי תשתיות לאומיות ויחידות דיור ולאורך 

השנים תרמנו את חלקנו. לכל תוכנית שאינה ראויה אנחנו מוצאים 

ומציעים חלופה ופתרון הולמים, כאלה שלא פוגעים בטבע, דוגמת 

המטרו,  של  )הדפו(  הרכבות  מוסך  עבור  והצענו  שיזמנו  החלופה 

שתוכנן להבנות על גבי אדמות גן חיים, בעוד אנחנו מציעים שטח 

חליפי עדיף בתוך המועצה, שטח שהוא צמוד דופן לאזורי תעשיה, 

מאפשר איחוד תשתיות תחבורתיות ואינו מבתר מסדרון אקולוגי. 

אנחנו מוכנים להיות מתחת לאלונקה אבל לא עליה" מסכמת ראש 

החקלאיות  האדמות  שמירת  על  הוא  שלנו  המאבק  המועצה." 

והריאות הירוקות של ישראל, ולא רק בשבילנו, אלא גם עבור כל 

מדינת ישראל ועבור הדורות הבאים".

"אנחנו מוכנים להיות מתחת 
לאלונקה, אבל לא עליה"
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קיימנו את  חודש נובמבר הירוק 

לראשונה במועצה בעשרות פעילויות 

ואירועים מקיימים וסביבתיים יוזמת 

מחלקת איכות הסביבה, במוסדות 

החינוך ובישובים, כשבשיא חגגנו את 

 ,Green Friday-יום שישי הירוק, ה

במסיבת החלפת בגדים בה השתתפו 

מאות תושבים ותושבות. בעקבות 

יוזמת המועצה לחודש נובמבר 

הירוק מועצות אזוריות נוספות 

ברחבי הארץ נרתמו וקיימו אירועים 

סביבתיים במהלך החודש. 

כסלו נובמבר הירוק

בעולם ציינו את יום הקשיש ואצלנו 

בדרום השרון קיימנו את חודש 

האזרחים הוותיקים, כאשר לאורך כל 

החודש התקיימו פעילויות ואירועי 

תרבות, ספורט והעשרה לקהילת 

הוותיקים. 

בחודש זה התקיים גם ערב הוקרה 

לוותיקים המתנדבים ונפתחה כיתת 

ותיקים חדשה בבית חינוך עמי 

אסף, שהתווספה לכיתת הוותיקים 

שסיימה את שנתה השלישית בבית 

חינוך ירקון.

חשון חודש האזרחים הותיקים 

השנה פתחנו את בית אקשטיין בית 

ברל, בית ספר על יסודי אזורי וצומח 

ראשון במועצה, המיועד לילדים 

עם צרכים נפשיים וחברתיים, 

הודות לו מתאפשר לתלמידי דרום 

השרון הזקוקים למסגרת זו ללמוד 

במועצה. בית הספר יושב בבית 

ברל ומפעיל שיתופי פעולה רבים 

עם המכללה לחינוך ועם המועצה.

תשרי בית ספר חדש ומיוחד 

לאחר שנתיים וחצי של עבודות 

פיתוח ובניה, הושלמה בנייתו של 

המבנה הראשון בחטיבת הביניים 

הראשונה בצור יצחק, שקלט 

בפתיחת השנה 160 תלמידים.

נוסף ל-12 כיתות חדשות נבנו גם 

אודיטוריום, חדר מחשבים, חדר 

מועצת תלמידים, חדרים לתלמידי 

החינוך המיוחד ומתקני ספורט. 

אלול חטה״ב צומחת בצור יצחק

חנכנו את ה D-one, היכל ההופעות 

והכנסים החדש במועצה, בפני 

קהל נרגש של 1000 תושבים, 

תושבות ושכנים של דרום השרון. 

ההיכל נבנה בתמיכת מפעל הפיס 

על פני 2000 מ"ר. עבודות התכנון 

והפיתוח של ההיכל הסתיימו השנה 

בהובלתה של החברה הכלכלית 

לפיתוח דרום השרון ובהיכל הותקנו 

מערכות סאונד, מולטימדיה ותאורה 

ממוחשבות המתקדמות ביותר, כמו 

כן מסכי לד ובמה גדולה במיוחד.

תמוז היכל חדש נחנך

מיזם חדש של השכרת ערכות 

כלים רב פעמיים במחיר סמלי עבור 

שימוש באירועים פרטיים החל את 

דרכו. במטרה לשמור על הסביבה 

ולצמצם צריכה ושימוש של כלים 

חד פעמיים פתחה המועצה ביוזמת 

ועדת איכות הסביבה שני מוקדים 

בהם ניתן לשכור כלים רב פעמיים, 

לשמירה על הירוק של כולנו.

אב מיזם יוצאים מהכלים

אחת 
בחודש

מועצה אזורית דרום השרון12 התחלות חדשות בשנה החולפת במועצה האזורית דרום השרון

המחזור הראשון של 'מכללת הדר', 

מכינת הותיקים הראשונה של

דרום השרון יצא לדרך. במסגרת 

המכינה פעילים ותיקים וותיקות 

מכל ישובי המועצה במסגרת 

שפועלת ללימודים וגם כמסגרת 

התנדבותית ומרחב להקמת מיזמי 

התנדבויות ותוכניות חברתיות 

להשפעה על איכות החיים

בקהילות המועצה השונות.

אדר מכינת הותיקים הראשונה

הקמנו את יחידת הלהט"ב במועצה 

במטרה לקדם נושאים הקשורים 

לקהילה הגאה בדרום השרון, בדגש 

על קידום זכויות, איתור צרכים ומתן 

מענים, קידום שיח של סובלנות 

ושילוב ופעילויות פנאי והסברה. 

בנוסף בחודש זה הקמנו גם ועדת 

נגישות במועצה שעוסקת בקידום 

תוכנית רב שנתית להנגשת מבני 

הציבור שבאחריות המועצה לאנשים 

עם מוגבלויות. 

שבט מקדמים שוויון זכויות 

אבן הפינה לפארק העסקים 

והתעשיות הראשון במועצה - 

ציון דרך בבנייתו ופיתוחו של ה"אקו 

פארק", פרויקט הדגל שיהווה עוגן 

לחוסנה הכלכלי ופיתוחה העתידי 

של המועצה. במעמד שרת הפנים 

הונחה אבן הפינה לפרויקט המפותח 

על שטח של 500 דונם, ע"פ תקני 

בניה ירוקה ובסטנדרט בינוי ופיתוח 

מהגבוהים בישראל בהיבטי קיימות.

טבת פארק העסקים הראשון

לראשונה קיימנו טקס להענקת אות 

ליקירי המועצה על השפעה ותרומה 

במשך שנים לקהילות דרום השרון. 

ורדה לוי מנוה ימין ואורי עצמון 

מכפר סירקין נבחרו וקיבלו את 

אות ההוקרה בטקס מרגש בפני בני 

משפחה, תושבות ותושבים והנהגות 

הישובים, שחוו במשך עשרות 

שנים כיצד השניים מהווים דמויות 

משמעותיות שמייצרות שינוי אמיתי 

ונוגעות בחייהם של רבים, מכל 

קשת הקהילות של דרום השרון. 

ניסן יקירי המועצה

לראשונה התקיים במועצה יריד 

יזמות וחדשנות חינוכי עם מאות 

מתושבי המועצה והסביבה, 

תלמידים ותלמידות, יזמים, 

צוותי חינוך וכל קהילת החינוך 

של דרום השרון. 

ביריד התקיים הפנינג חינוכי והוצגו 

יוזמות חינוכיות ייחודיות של כל 

מוסדות החינוך ושותפים לעשייה 

החינוכית בדרום השרון, יחד עם 

הרצאות של יזמים חינוכיים מעוררי 

השראה בגילים שונים.

אייר מחדשים בחינוך 

מעל 2000 אורחים מהמועצה 

והסביבה ומאות רקדניות ורקדנים 

מרחבי הארץ, מילאו את החווה 

החקלאית, רחבת היכל התרבות 

ומרכז ההופעות והכנסים החדש, 

בפסטיבל יין ומחולות הראשון 

מסוגו בדרום השרון. 

הפסטיבל התקיים במוצאי חג 

שבועות והיווה פתיחה למסורת 

חדשה שתתקיים מדי שנה.

סיון פסטיבל יין ומחול בשבועות
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לאחר הפסקה של שנה בעקבות 
הקורונה, קיימנו השנה שוב את טקס 

ההוקרה למתנדבות ולמתנדבים, טקס 
בהובלתה של יחידת ההתנדבות במועצה, 
בו ביקשנו להוקיר ולהכיר תודה לכל מאות 
תושבי ותושבות דרום השרון, מכל הגילים 

ומכל הישובים, שנתונים כתף ומטים שכם 
לעזרה לזולת, לחיזוק הקהילה ושיפור 

איכות החיים של הסובבים אותם. השנה, 
לראשונה, התקיים הערב לזכרה ולאורה 

של לאה פורת ז"ל. 

דין,  וסבתא, עורכת  זוגו של אריק, אמא  נירית, בת  לאה, תושבת 

נציגת מליאה במועצה, חברת הנהלה ולצד כל זה - לוחמת צדק, 

נפטרה באוגוסט 2021 כשהיא בת 62. אישה שהעזרה לזולת הייתה 

נר לרגליה, לצד ניסיון בלתי מתפשר, לייצר שינוי בכל מה שנראה 

כי יש בו עוול או חוסר צדק. השנה, ביוזמתה של משפחת פורת 

בחרה ועדה מייעצת בראשותה של סוזי יוגב, מתנדבות ומתנדבים 

מצטיינים שהומלצו על ידי הציבור וזכו לפרס כספי כאות הוקרה 

על עשייתם המשמעותית במועצה.

ההוקרה  בטקס  למצטיינים  שנבחרו  והמתנדבים  המתנדבות  לצד 

ע"ש לאה פורת, ישבו עשרות רבות של תושבים, צעירים וותיקים, 

שפועלים גם הם לאורך כל השנה בעבור קהילות המועצה השונות. 

ועד  התיכון  מתלמיד  מהם,  כמה  של  סיפורם  את  לשמוע  ביקשנו 

מוביל הותיקים בקיבוץ.

המתנדבים של דרום השרון

כבר ראינו בעבר מקרים של חבלות ופציעות 

שהתפוצץ  נפץ  אלרגיות,  התעלפויות,  כמו 

ופצע ילד ועוד. לפני שהקמנו את הקבוצה 

היינו  יודעים שקרה משהו רק כאשר  היינו 

הספר.  לבית  מגיע  האמבולנס  את  רואים 

לוקח לאמבולנס לפחות רבע שעה להגיע, 

כשלפעמים כל דקה קובעת. 

היה שבוע שאמבולנסים הגיעו לבית הספר 

הרעיון  ולי  ללינוי  עלה  ואז  פעמים  שלוש 

בבית  מד"א  מתנדבי  של  קבוצה  להקים 

סגנית  פלג  דנה  עם  דיברה  לינוי  הספר. 

ששון  עדי  עם  נפגשנו  ובהמשך  המנהלת 

המורה לספורט והאחראי על הביטחון בבית 

הספר, והם פנו למשרד החינוך וקיבלו את 

את  לנו  הראה  עדי  הדרושים.  האישורים 

תיקי  יש  בהם  הספר  בבתי  המקומות  כל 

לאלרגיה  אפיפן  מזרקי  ראשונה,  עזרה 

מתנדבים  חמישה  התחלנו  ודפיברילטור. 

הסתם  מן  הבאה  ובשנה  שכבות  מכמה 

יצטרפו עוד ובהם בוגרי הקורס הטריים". 

איך מזעיקים אתכם?
"הקמנו קבוצת ואטסאפ עם עדי ועם מורים 

קריאה  שולחים  קורה  וכשמשהו  נוספים 

בקבוצה ואנחנו מגיעים".

באילו מקרים כבר הספקתם לטפל?
"עוד לפני שהוקמה הקבוצה היה מקרה של 

בעקבות  נשימה  קוצר  שקיבלה  תלמידה 

להרגיע  וניסינו  אליה  הגענו  חרדה.  התקף 

לעשות  שצריך  מה  בעיקר  שזה  אותה, 

במקרה כזה, עד שהגיעה ניידת טיפול נמרץ. 

הפרויקט עצמו קם רק לקראת סוף השנה, 

מבחינתי  אבל  הרבה,  הספקנו  שלא  כך 

יקרה  מה שחשוב שזה ממשיך. אם חלילה 

והמתנדבים  המורים  לאחד  אפילו  משהו, 

יוכלו לתת מענה ראשוני, זה יעשה את כל 

ההבדל. חשוב לי לציין שכל הפרויקט נעשה 

בשיתוף עם עוד אנשים והוא לא היה קורה 

בלי לינוי ושאר המתנדבים שדחפו את זה".

 

יצא לך לטפל במד"א? באילו מקרים 
שהיו...  מקרים  על  שעות  לדבר  יכול  "אני 

שלושה  עם  דרכים  תאונת  של  מקרה  היה 

משאית  קל.  במצב  פצועים  שהיו  ילדים 

הרכב  אדום,  ברמזור  שעמד  ברכב  נכנסה 

היה מפורק הילדים היו בחרדה. 

לאחד הילדים שהיה בן 3 היו כאבים בצוואר 

והיינו צריכים לשים לו צווארון ולבדוק אותו 

ההורים.  בלי  באמבולנס  הנסיעה  במהלך 

לבדוק ילד בן 3 אחרי תאונה זה לא קל, אז 

התחלתי לדבר איתו על לגו ולהצחיק אותו 

החיות  על  לי  ולספר  לצחוק  התחיל  והוא 

שלו. רק אחר כך, במיון, קלטתי שהצלחתי 

לו את החרדה, במקום לבכות כל  להעביר 

הנסיעה. אמנם זו לא החייאה, אבל עזרתי 

באמבולנס  הנסיעה  את  לעבור  קטן  לילד 

בלי טראומה".

למה החלטת להתנדב למד"א?
הרפואה,  לתחום  חיבור  לי  היה  "תמיד 

רפואה  בביו  להרחיב  בחרתי  גם  זה  בגלל 

ובביולוגיה, זה מאוד מעניין אותי. תמיד גם 

אז  כבר  ואם  ולהתנדב  לעזור  צורך  לי  היה 

בארגון כזה. 

בדיוק  לא  היא  באמבולנס  העבודה  רוב 

נמרץ,  טיפול  ניידת  לא  זה  חירום,  רפואת 

יותר עזרה לאנשים. מבוגרים שנפלו,  אלא 

אנשים שלא מרגישים טוב. רק 5 אחוז הם 

מקרים קשים באמת".

מה לדעתך קיבלת מההתנדבות הזו?
יותר,  מהירה  תגובה  של  יכולות  "פיתחתי 

רפואי  ידע  רכשתי  לחץ,  במצבי  עמידה 

ההכלה  האמפטיה,  את  ופיתחתי  כמובן 

והקשב למטופלים. גם הפרספקטיבה שלי 

השתנתה וכעת אני מעריך יותר את היום יום 

ואת החיים. אחרי שמגיעים לרכב שהתנגשו 

בו ב-120 קמ"ש מתחילים לנהוג אחרת".

מועצה אזורית דרום השרון

יצחק  מצור  ה-18  בן  זילברברג   לידור   

מדריך  לתפקיד  לצה"ל  לאחרונה  התגייס 

חובשים בחיל הרפואה, זאת בזכות הניסיון 

הרב שכבר הספיק לצבור בתחום. 

לקורס  לידור  הצטרף  ט'  בכיתה  כשהיה 

החל  כבר  שנה  אותה  ובסוף  מד"א,  נוער 

בבית  האחרונה  בשנתו  בארגון.  להתנדב 

לינוי שינפלד,  עם  ביחד  הוא הקים,  הספר 

מתנדבי  קבוצת  יצחק,  מצור  י"ב  תלמידת 

מד"א המעניקה טיפול רפואי ראשוני בבית 

הספר עד להגעת האמבולנס. 

ספר על הקבוצה שהקמתם 
בבית חינוך עמי אסף

"כמו שבמד"א יש כוננים, 
שהם אנשים פרטיים 

המגיבים במהירות כשיש 
קריאה קרובה ונותנים 

מענה ראשוני עד שמגיע 
האמבולנס, כך אנחנו 

עושים את אותו הדבר רק 
בבית הספר. 

מתנדבי מד"א
בבית הספר
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לפני שנה וחצי החלה תוכנית התנדבותית 

חדשה לפעול ברחבי המועצה ביוזמת 

מועצת הנשים במועצה ויחידת ההתנדבות. 

"אם לאם בקהילה" היא 
תוכנית ארצית שפועלת 
ברשויות נוספות והגיעה 

גם למועצה בקידומן של 
עו"ס אירית קרמל לוי, 

רכזת יחידת משאבי קהילה 
והתנדבות במועצה ואורית 

עטיה מצור יצחק שכיום 
מרכזת את התוכנית.

נשים מתנדבות עברו קורס  כשתים עשרה 

וסיוע  ליווי  למתן  ותיקות  אימהות  המכשיר 

היא     מהן  אחת  כאשר  לידה,  לאחר  לנשים 

 מירב דולב,  בת 53 ואם לארבעה ממושב 

של  בהוסטל  עובדת  יום  שביום  חיים,  גן 

מתמודדי נפש בכפר סבא, נוסף לפעילותה 

נוספים  ובמיזמים  בתוכנית  ההתנדבותית 

במושב.

כמה  ונמשך   2021 במאי  החל  "הקורס 

הקורס  "אל  דולב.  מירב  אומרת  חודשים" 

הגיעו נשים בוגרות, אימהות לילדים בוגרים, 

אישי  ורקע  ילדים  בגידול  ידע  בעלות 

שבוע  מדי  התקיימו  המפגשים  מתאים. 

משתנה,  תוכן  הביאה  המנחה  מפגש  ולכל 

כשהמיקוד היה מתן תמיכה נפשית ליולדת 

ופחות מתן עזרה פיזית. 

למי מיועד השירות?
 - מצב  בכל  יולדת,  לכל  מיועד  "השירות 

אם לאם
בקהילה

לא מדובר במראות קשים מדי לנער?
 90 בת  אישה  לראות  קשה  יותר  לי  "היה 

או  למגורים  ראוי  שלא  רעוע  בבית  שחיה 

לפנות ניצול שואה במצב לא טוב. עם שאר 

בבית  יטופלו  שהם  יודע  אתה  המטופלים 

האלו  האנשים  אבל  יסתיים,  וזה  החולים 

יחזרו לחיים שלהם, שלא תמיד במצב טוב".

כמה משמרות עשית מדי חודש?
נוער  בני  הרבה  שהיו  בגלל  "בהתחלה, 

מתנדבים היו מעט משמרות, אבל בתקופה 

פעמיים  עד  פעם  עשיתי  כבר  האחרונה 

ולפעמים  שעות   8 של  משמרות  בשבוע, 

יותר.

איך היית מגיע לשם?
לפני  אבל  אמא,  של  הרכב  עם  "עצמאית, 

שהיה לי רישיון, ההורים היו צריכים להסיע 

אותי, לפעמים למשמרת שמתחילה בשבת 

אותי  לאסוף  ולפעמים  בבוקר,  ב-06:40 

ממשמרת שמסתיימת באחת בלילה". 

והם שיתפו פעולה?
"הם שיתפו פעולה יפה. אם זה היה חשוב 

לי זה היה חשוב להם". 

האם תמליץ לבני נוער נוספים 
להתנדב למד"א?

"בטח, ואם לא בגיל 
הזה, אז בהמשך. מעבר 
למה שזה נותן למתנדב 
זה גם מאוד משמעותי 
לקהילה. כל אחד היה 

רוצה שבמקרה הצורך יגיע 
צוות אמבולנס שייתן את 

המקסימום". 

המתנדבים של דרום השרון

לידה  ראשונה,  לידה  הורית,  חד  נשואה, 

שלישית, כל מי שפונה".

איך היולדות שומעות על השירות?
השירות  את  מפרסמת  "המועצה 

בו  המעוניינת  ויולדת  שלה  בפלטפורמות 

מוזמנת לפנות למועצה. לפעמים אירית או 

במועצה  הדרך  על  יולדות  פוגשות  אורית 

ומציעות להן להצטרף. 

אותה  אורית מבקרת  פונה,  שיולדת  לאחר 

ואז  היומיומית שלה,  מהסביבה  ומתרשמת 

מחליטה מי שאיתנו תתאים לה ביותר. כל 

יולדת מחפשת משהו אחר - אחת מחפשת 

מחפשת  אחת  ונפשית,  רגשית  תמיכה 

חברה, אחרת מחפשת עזרה פיזית או עזרה 

היא  הליווי  תקופת  הבוגרים.  האחים  עם 

לכחצי שנה, עד שהתינוק נכנס למסגרת או 

עד שהאמא חוזרת לעבודה. המפגשים הם 

שבועיים ומתקיימים בבית היולדת או בכל 

מקום בתחומי המועצה.

לפני כשבעה חודשים אורית הפנתה אותי 

אנחנו  וכעת  יצחק  מצור  טרייה  ליולדת 

עומדות לפני מפגש הפרידה".

ספרי על הליווי שעשית
"התחלנו בדצמבר שעבר והיולדת שליוויתי 

מאוד שיתפה פעולה. בהתחלה, מכיוון שהיה 

ומדברות. בבית  אצלה  יושבות  היינו  חורף 

מועצה אזורית דרום השרון

 פעילות שוטפת לוותיקים.

במושב  התרבות  לועדת  עוזרת  אני  בנוסף 

אני  כעו"סית  גדולים.  אירועים  לקראת  

במושב,  חירום  לשעת  בצוות  חברה  גם 

ואתן  לבתים  אכנס  צורך  יהיה  חלילה  ואם 

לקהילה הוותיקה הדרכה וליווי. 

אימהות אחרי לידה המעוניינות 

בליווי, מוזמנות לפנות לאורית 

עטיה רכזת התכנית בטלפון: 

052-6789624, ועו"ס אירית קרמל 

לוי רכזת יחידת משאבי קהילה 

והתנדבות בטלפון: 053-3026957

איצ'ה  בשם   1948 בשנת  בפולין  נולד  הוא 

מאייר רוזנבלום, נכד לחסיד גור. 

עלית  במסגרת  לישראל  עלה  בשנת 1957 

גומקולה ובשנת 1969 הגיע לקיבוץ ניר אליהו 

במסלול תנועה ונח"ל.

הוא נשוי, אב לשלושה ילדים וסב לשמונה 

בשנים  בקיבוץ.  כולם  המתגוררים  נכדים 

ברפת  ועבד  בחקלאות  עסק  הראשונות 

פעיל  הקיבוץ,  כמזכיר  שימש  ובהמשך 

בתנועת הקיבוצים ואף היה שליח התנועה 

במקסיקו במשך 3 שנים. בסוף שנות ה-80 

החל לעסוק בשואה וביהדות בת זמננו.

בעבודה  עמוס  מאוד  הייתי  הקורונה  "עד 

ופתאום נוצר חלל של זמן" אומר איז'ו. "עד 

וגם נפח הפעילות  היום אין מסעות לפולין 

פעולה  אפיקי  חיפשתי  ירד.  במוזיאונים 

אחרים ובמקביל פנו אלי מהנהלת הקיבוץ 

המועדון  מנהלת  את  שאחליף  בבקשה 

סירבתי.  אך בהתחלה  שפרשה מהתפקיד, 

השלישי  הגיל  עם  עבדתי  לא  פעם  אף 

וחששתי. מה שבכל זאת הקל על ההחלטה 

השלישי  הגיל  רכזת  שיש  העובדה  הייתה 

בקיבוץ שאחראית על הכול ואני התבקשתי 

כלומר  בלבד,  המועדון   פעילות  את  לרכז 

תוכן  להם  ולתת  מהבית  אנשים  להוציא 

שהייתי  מכיוון  ניסיון  לי  יש  ובזה  חברתי, 

שליח במקסיקו. לא יכולתי לומר 'לא' גם כי 

ידעתי שזה צורך אמיתי של הקיבוץ וקשה 

לי להפנות את הגב כשפונים אלי. 

בבריכה  לפגוש  לי  יצא  תקופה  באותה 

שניים מוותיקי הקיבוץ, האחד היה המדריך 

שהביא אותי מהתנועה לניר אליהו והשנייה 

הייתה אשתו של מדריך אחר שכבר נפטר. 

שאני  וידעתי  לב  אל  לב  איתי  דיברו  הם 

סגירת  הייתה  זו  עצמי.  על  זה  את  לוקח 

למקום  אותי  שהביאו  האנשים  מול  מעגל 

הזה ונתנו מעצמם ועכשיו אני יכול להחזיר 

את  לנהל  התחלתי   2021 באוקטובר  להם. 

המועדון, וגיליתי עולם מופלא".

כבת  הייתה  התינוקת  שנפגשנו,  "כשרק 

להקשבה  זקוקה  הייתה  והאמא  חודשיים 

והכלה. זו הייתה לידה ראשונה, בעלה עבד 

שעות רבות מחוץ לבית והיא הייתה די לבד 

וללא תמיכה משפחתית. היא הייתה יחסית 

לא  והיא  רכב  לה  היה  לא  בישוב,  חדשה 

עבדה, והרגישה די "תקועה" והשיחות שלנו 

היו בעיקר סביב זה. בהמשך היא התחילה 

עיקר  אותה.  ועודדתי  התפתחותי  ליווי 

הליווי שלי היה תמיכה נפשית ורגשית, המון 

הקשבה והכלה עם כמה שפחות ביקורתיות 

ליולדת שמה  לנו לנרמל  ושיפוטיות. חשוב 

שקורה לה ומה שהיא מרגישה קורה לכולן 

וזה טבעי, לתת תקווה שמדובר במצב זמני 

היא  לאחרונה  קל.  יותר  יהיה  ושבהמשך 

והליווי  השתפר  המצב  לעבוד,  התחילה 

הסתיים".

במקביל לתמיכה שהעניקה לאם, המשיכה 

מירב לקבל ביחד עם שאר בוגרות הקורס, 

אנחנו  חודש  "בכל  מהמועצה.  תמיכה 

תוכן  שמעלות  ואורית  אירית  עם  נפגשות 

על  מקצועית  הרצאה  ומביאות  משתנה 

הורות ולידה. אנחנו מקשיבות אחת לשנייה 

שלכל  מפני  מגוונים  מאוד  נושאים  ועולים 

מלווה  ולכל  שלה  הצורך  את  יש  יולדת 

ללמוד אחת  יופי  וזה  יש את הסגנון שלה, 

מהשנייה".

לכולן כבר יצא לחנוך?
השנייה.  בפעם  חונכות  כבר  וחלקן  "כן, 

שני  קורס  במועצה  פותחים  עכשיו 

למתנדבות חדשות".

פעילה  לאם"  "אם  במיזם  התנדבותה  לצד 

בוועדת  חברה  "אני  חיים.  בגן  גם  מירב 

מקיימים  היינו  הקורונה  לפני  ותיקים. 

פעילויות עבורם - הרצאות וסדנאות.

כמאה,  ויש   - הוותיקים  כל  הולדת  בימי 

מקבלים מתנה וכך זה כבר כמה שנים. אני 

מקווה שאחרי החגים נתחיל להניע מחדש 

ותיק למען
הוותיקים

  איז'ו רוזנבלום   בן ה-74 מקיבוץ ניר אליהו, 

מוביל בשנה האחרונה את מועדון הותיקים 

ידי  ניר אליהו, לאחר שנקרא לדגל על  של 

הנהגת הקיבוץ.

עד פרוץ הקורונה היה עסוק בהדרכות על 

אולם  בארץ,  ובמוזיאונים  בפולין  השואה, 

ומהקיבוץ  יומו  את  פינתה  כשהמגיפה 

ביקשו שיתגייס להוביל את המועדון, איז'ו 

החליט להירתם למשימה.
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מה גילית?
מנותק מהם  הייתי  אך  מכיר  "אנשים שאני 

שנים רבות וזכיתי להכיר מחדש והפעם לא 

כמזכיר או בעל תפקיד, אלא כחבר. אנשים 

שכבר השאירו את כל המאבקים מאחוריהם 

דעת,  וצמאי  פתוחים  רגועים,  הם  וכעת 

מקבלים.  שהם  מה  את  להעריך  ויודעים 

הם מסתכלים בגאווה איך הקיבוץ התרומם 

ודרכם  הקיבוצים,  שעברו  המשבר  לאחר 

איך הקהילה הצליחה להתרומם  רואה  אני 

ממועקה כלכלית וחברתית קשה. דור שלם 

היה  ונראה  הקיבוץ  את  אז  נטש  בנים  של 

שזה סוף הדרך. היום אין בן שעוזב אם הוא 

לא חייב ורבים מאלו שעזבו חזרו". 

האם היית חבר במועדון 
לפני שהתחלת לנהל אותו?
"לא. הגעתי לפעמים רק כמרצה. 

לא הרגשתי מבוגר מספיק"…

כדי להבין לאן הוא נכנס, החליט איז'ו לפנות 

לקיבוץ רמת הכובש המפעיל מועדון ותיקים 

רב שנים. "החלטתי לפנות אליהם כדי להבין 

לאן אני נכנס וקיבלתי בעיקר השראה.

החלטתי לנהל את המועדון 
לא רק בשבילם או בשבילי, 

אלא בשביל הקהילה 
כולה. אני רוצה להחזיר 

את הוותיקים לקיבוץ. 

בעלי  לא  כבר  הותיקים  טבעי  באופן 

מגיעים  ולא  עובדים  לא  בקיבוץ,  תפקידים 

מהקיבוץ  פרשו  שהם  כאילו  זה  לאסיפות. 

אלו  למרות שהם  אותם,  לשכוח  יכול  והוא 

שהקימו אותו. חשבתי שאסור להם לחיות 

בהרגשה כזו. הרי מהי זהות של מקום? של 

את  צריכים  הצעירים  דורית?  רב  קהילה 

ואני פועל נוכחותם של הוותיקים בקהילה 

הזו  הקבוצה  בין  מחדש  חיבור  ליצור 

שהסתגרה בבתים לבין הקהילה. התשתית 

לכך הייתה קיימת והחלטתי להעצים אותה".

מהן הפעילויות במועדון?
שאנחנו  הרצאות  זה  הפעילות  "בסיס 

מביאים מהקיבוץ ומבחוץ, וטיולי יום באזור, 

כמו ביקור במוזיאון כפר מל"ל, מוזיאון כפר 

ועוד. עשינו  סבא, טיול בעקבות חנה סנש 

חג  ובמסגרת  מנחים,  עם  שירה  מפגשי 

המשק יצאנו מהמעגל הפנימי וקיימנו בוקר 

האירוע  הקיבוץ.  כל  הוזמן  אליו  שירה  של 

שירים  ושילב  המשק  לוותיקי  מחווה  היה 

שקפים  עם  וקיץ  אהבה  ושירי  תקופתיים 

וסיפורים מהעבר. 

בני  עם  מקיימים מפגשים  אנחנו  מדי פעם 

משק צעירים שבאים לספר על עבודתם או 

על חזרתם לקיבוץ ונוצרת היכרות מחודשת. 

יש גם מפגשים עם בני נוער וילדים וגיליתי 

שלא פחות משאנו צמאים לפגוש אותם הם 

צמאים לפגוש אותנו. זה נותן להם תחושת 

שייכות למקום, מעין גאווה היסטורית.

התקופה  את  יכירו  שהצעירים  רוצה  אני 

הימים,  ששת  למלחמת  שקדמה  החלוצית 

את המצב הביטחוני, את הלינה המשותפת, 

חדר האוכל וכל השאר".

בשנים האחרונות ישנו ניסיון מוצלח 
לשלב גני ילדים ובתי אבות

על  והתחלנו לחשוב  מכיר את הרעיון  "אני 

הוא  לאן  יודע  לא  אני  כאן.  שלו  היישום 

רוצה  אני  להסתער,  באתי  לא  יתפתח. 

שנתי.  רב  תהליך  וזהו  לבנות 

במקביל גם בעלי תפקידים כמו יו"ר הקיבוץ 

המועדון  את  גילו  החינוך  מערך  ומנהל 

שהם  תהליכים  ולהסביר  להגיע  וביקשו 

את  להכיר  הזדמנות  וזו  בקיבוץ,  עושים 

על  רק  לא  שמדברים  התפקידים  בעלי 

התפקיד אלא גם על עצמם. הם פונים אלי 

גן  מנהל  ואפילו  פגישה  לארגן  ומבקשים 

האירועים שלנו הרצה מיוזמתו על התפיסה 

הניהולית של הגן".

כמה חברים יש במועדון הותיקים?
כ-25 חברים, חלקם בני בני 80 פלוס וישנם 

בקיבוץ  פעילים  יותר  שהם   60-70 בני 

לעיתים.  רק  מגיעים  והם  עובדים  ועדיין 

לילדי  יומולדת  חוגגים  אנחנו  לחודש  אחת 

יותר.  גם הצעירים  ואז מגיעים  אותו חודש 

לשבוע  אחת  מתקיימת  במועדון  הפעילות 

בימי שלישי בבוקר, ולפעמים פעמיים". 

האם אתם נפגשים עם חברים 
ממועדוני ותיקים אחרים?

בעתיד.  כאלו  מפגשים  ליזום  מתכוון  "אני 

יש התחלה של שיתוף פעולה אזורי בעיקר 

הכי  כי  אם  הכובש,  ורמת  איל  קיבוץ  עם 

חשוב זה כל מועדון לעצמו. כל אחד צריך 

והמפגשים השבועיים האלו הם  עוגן בבית 

חברים  עם  נפגשים  במועדון  קבוע.  עוגן 

שהם כבר לא פוגשים באקראי על מדרכות 

מפגשים  ליזום  מאפשר  והמפגש  הקיבוץ 

נוספים בשאר ימות  השבוע". 

האם אתה מרגיש שההתנדבות 
הזו שלך למען ותיקי הקיבוץ 

תורמת גם לך?
"נתינה זה קבלה. ככל שאני נותן יותר אני 

מרגיש שאני מקבל יותר. זה נותן משמעות 

לזמן שלי וסיפוק, ובנוסף התחברות מחדש 

לאנשים שיש לי חתיכת היסטוריה איתם". 

במקביל לפעילותו במועדון הותיקים איז'יו 

גם בוועדת הביקורת של  רוזנבלום מתנדב 

בפעילות  גם  משתלב  ולעיתים  הקיבוץ, 

חוג  הוא מרכז  התרבות האזורית. במקביל 

ולאחרונה  השרון  בהוד  היסטוריה  לאוהבי 

הראשונה  הגמלאים  במיכנת  השתתף 

ליזמות והתנדבות בגיל השלישי שהתקיימה 

השנה במועצה. 

המתנדבים של דרום השרון
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מומחים במושבים, נחלות חקלאיות ומשקי עזרמומחים במושבים, נחלות חקלאיות ומשקי עזר
03-967743203-9677432

 )B.A.( מרום גולי כלכלן
ושמאי מקרקעין, מוסמך 
)M.B.A( במנהל עסקים
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guli@maromg.co.il :טלפון: 03-9677432   פקס: 03-9677433   נייד: 050-7372080    דוא"ל
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הערכת שווי לנחלות ומשקי עזר לצורכי מכירה / רכישה, ירושה, חלוקה בין אחים,  
בתי משפט ומיסוי.

תשלום דמי חכירה )3.75%( לרמ"י וקבלת "סל זכויות" של 375 מ"ר, ביטול הדרישה 
לרצף בין דורי ואפשרות פיצול מגרש מנחלה.

תשלום דמי רכישה )33%( לרמ"י ורכישת מלוא זכויות המגורים בנחלה  
כולל פוטנציאל עתידי.

פיצול מגרש מנחלה.

הסדרת פעילות לא חקלאית )פל"ח( בנחלה.

שומות השגה לרשות מקרקעי ישראל.

שומות נגדיות להיטל השבחה.

"במהלך השנה למדנו ויצרנו חבורה שעתידה 

ויזמות  התנדבות  של  לכיוונים  להתפתח 

השלישי.  הגיל  בקהילות  ובעיקר  בקהילה 

הרשמי  וחלקה  במרץ  התחילה  המכינה 

אנחנו  מכן  לאחר  אוקטובר.  בסוף  יסתיים 

עתידים להמשיך להיפגש פעמיים בחודש".

במה עוסקת המכינה?
של  שונות  בזוויות  עוסקים  "אנחנו 

רקע  על  התמודדות  אם  בין  התמודדות, 

המכינה  במהלך  תכנוני.  או  כלכלי  נפשי, 

של  התפקידים  בעלי  כל  עם  נפגשנו 

המועצה במטרה להכיר אותה מכל הזוויות 

 - היתה  הראשונה  ההרצאה  האפשריות. 

זו  החיים כמשמעות, מפני שמשמעות היא 

שנותנת את הטעם לקום וללכת קדימה.

הוא החשש  השלישי  שבגיל  הסכנות  אחת 

מאובדן משמעות, הרי לא צריכים אותי יותר 

לי. באמצעות ההרצאות  העולם לא מחכה 

גילינו  שעברנו,  השיחות  ומעגלי  ששמענו 

שהעולם פתוח לכולם ורק צריך להיכנס".
 

לפעמים אין בגיל השלישי 
את הכוח הנפשי להיכנס

והתרוממו  בתהומות  שהיו  אנשים  "פגשנו 

שנמצאים  אנשים  שעבור  כך  למרומים, 

עיניים  פותח  בהחלט  זה  הביניים  במפלס 

הגבול  מהו  לשאלה  חדשה  משמעות  ונותן 

גבול  שבכל  למדנו  גבול.  בכלל  יש  והאם 

וזה נכון גם לגדר המערכת.  יש גם פתחים 

הדמיון  לאן  ראינו  עצמית,  עבודה  תרגלנו 

והאדרנלין יכולים לקחת אותך, וגילינו שיש 

ענק  פסיפס  הוא  ושהעולם  דרכים  אינסוף 

והשאלה  אפשרויות  סוף  ואין  צבעים  של 

היא האם אתה רוצה לתפוס אותן, ואם לא, 

אז למה".

בימים אלו נפתחת ההרשמה 
למחזור ב' של מכינת הגמלאים 

במועצה. 

מייעצת  וועדה  בחרה  השנה  שהתקיים  בטקס 
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המועצה.  מרחבי  וארגונים  מתנדבים  מתנדבות, 

לחמישה  האות  הענקת  על  המליצה  הוועדה 

הוקרה  לתעודת  שזכו  וארגונים  מתנדבים 

ולמענק אותו תרמה משפחת פורת.

של  לכתה  אחרי  "גם  אמרה:  גונן  גני  אושרת  המועצה  ראש  בטקס  שנשאה  בברכה 

לאה, היא ממשיכה באמצעות יוזמת בני המשפחה, לשים את ההתנדבות בראש סדרי 

העדיפויות של הקהילה, ממשיכה לעודד אחרים לתת ולהיות מעורבים ללא רצון לתמורה 

כלשהי. ובזכותה ובזכות המשפחה, במפגש הזה הערב, אנחנו רואים עד כמה זכינו, כל 

לזולת,  ואהבה  שליחות  בתחושת  מלאים  ונשים  אנשים  במאות  השרון,  דרום  קהילות 

שמקדישים מזמנם ומרצם כדי לעשות טוב".

1

2

3
5

4

הוענק  וחדשנית  ייחודית  עשיה  על  אות 
בקיבוץ  חברתית  חנות   - אייל"  ל-"מחלף 
אחריות  ללקיחת  ומופת  דוגמה  המהווה  אייל 
הפכה  אייל"  "מחלף  הסביבה.  על  קהילתית 
עניין  ולמוקד  המועצה  לתושבי  שואבת  לאבן 
הפרויקט  בארץ.  נוספים  למוסדות  והשראה 
והתמדה  קהילתיות  קיימות,  יזמות,  משלב 
רב  התנדבותית  פעילות  של  שילוב  ומגלם 

גילאית לאורך זמן.

דרום  לקהילת  משמעותית  תרומה  על  אות 
השרון הוענק לאבי חן כחלק ובשם מתנדבי 
- אבי הקים את מרכז הגישור,  מרכז הגישור 
המעניקים  מקצוע  אנשי  לצידו  ורתם  גיבש 
המועצה.  תושבי  לכלל  ונחוץ  מקצועי  שירות 
אבי ומרכז הגישור ממחישים את רוח היזמות, 
המייצגת  והמקצועיות  השירותיות  ההתמדה, 
את פעילותו ההתנדבותית מזה 20 שנה. מרכז 
אנשים  בין  סכסוכים  לישוב  מסייע  הגישור 
ונשים בקהילה ומהווה השראה לדיאלוג מכבד 

ומיטיב בחברה שלנו.

עם  יחידים  לקבוצת  התנדבות  על  אות 
עבור  פאשה  לדייזי  הוענק  דומים  מאפיינים 
מגלמת  דייזי   - מתנדבים למען החבר הותיק 
ונתינה  להתמדה  ומופת  דוגמה  בהתנדבותה 

אין סופית הממחישה הלכה למעשה מהי רוח 
להקפיד  שנים  מזה  בוחרת  דייזי  התנדבות. 
מודל  ומהווה  והמלווה  הנותן  בצד  להיות 
לשאר חבריה המתנדבים והשראה לאוכלוסייה 
לא  גבורות,  לגיל  שהגיעה  אחרי  גם  הבוגרת. 
ובמסירות  במרץ  ופעילה  הדפנה  זרי  על  נחה 

רבה בתרומתה הקהילתית.

הוענקה  והשפעה  התמדה  על  מופת  אות 
לאורלי דוכן - אורלי פעילה מרכזית לאורך שני 
לקידום  מובילה  דמות  ירחיב.  במושב  עשורים 
הקהילה, אשר תורמת ממרצה, זמנה ויכולותיה 
עבור האחרים במושב. אורלי היא דוגמה ומופת 
למנהיגה הצומחת מתוך הקהילה ופועלת ללא 
אישית  דוגמה  מהווה  אורלי  למענה.  לאות 
תחומים  במגוון  תנאי  ללא  ומסירות  לתרומה 
כל  עבור  וכתובת  במושב  ל"מוסד"  והפכה 

תושביו בכל הגילים.

הוענקה  והשפעה  התמדה  על  מופת  אות 
- בשש השנים האחרונות  נקר עטיה  לאורית 
מרכזת אורית את פרויקט סירי לידה בישוב צור 
יצחק בנחישות, רגישות ותוך רתימת עוד ועוד 
נשים. את פעילותה זו מינפה בשנה האחרונה 
לריכוז תוכנית "אם לא" במועצה. אורית פועלת 
וחנוכת  מנטורית  ומהווה  אישית  השקעה  תוך 

למתנדבות עצמן.

מוקירים את מתנדבי.ות המועצה המצטיינים.ות 
בטקס ההוקרה למתנדבים ע"ש לאה פורת

מועצה אזורית דרום השרון המתנדבים של דרום השרון
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מתחילים דרך חדשה

שנת הלימודים החדשה התחילה החודש 
וברחבי המועצה 9,920 תלמידות ותלמידים 

החלו את השנה בגנים, בבתי הספר 
היסודיים ובבתי הספר העל יסודיים. 

מתוכם מאות ילדים וילדות התחילו את 
דרכם במסגרת חדשה לגמרי, ויש גם

כמה שיתחילו את שנתם האחרונה 
במערכת החינוך.

שמענו מנציגות ונציגים מקסימים במיוחד 
על ההתרגשות לקראת הכניסה למסגרת 

החדשה ומה הם מאחלים לכל שאר 
הילדות והילדים.

נכנסים 
למסגרת

עומר הוא אח סנדביץ' בין איתי לנעמה, אוהב לשחק 

בגיבורי על, לעשות נינג'ה, לצייר ולטייל עם המשפחה. 

הבעלים הגאה של כלב שובב וקטן בשם באדי. 

חולם להיות שוטר. 

איך אתה מתכונן לגן החדש? 
אני מכין את הבגדים לגן ויש לי תיק חדש. 

מה הדבר שאתה הכי מחכה לו בגן?
אני מחכה לשחק עם החברים בחצר הגדולה, 

להיות במשחקים בגן ולהיפגש עם רינת הגננת החדשה. 

מה הכי חשוב לך בגן? 
להקשיב לרינת ולהיות שמח.

מה אתה מאחל לילדים
האחרים שמתחילים גן חדש?

שיהיה להם חג שמח וכיף בגן החדש.

עומר צור 
מכפר מעש, 

בן כמעט 5 
מתחיל את
גן 'צבעוני'

עלמה, אחות לאיתי )11( ויפתח )9(, בת למעין ורז. 

אוהבת מאוד לרקוד ולצייר, לשחות בבריכה ולטייל עם 

המשפחה ברחבי הארץ. חולמת להיות זמרת.

עלמה כהן
מקיבוץ אייל, 
בת כמעט 6, 

מתחילה כיתה א' 
בבית הספר 'יחדיו'

איך התכוננת לכיתה א'?
קניתי תיק חדש ואת כל הציוד לכיתה. אני מתרגלת 

עם המשפחה שלי כתיבה וקצת קריאה.

מועצה אזורית דרום השרון

איתי, בן שלישי מתוך ארבעה אחים, אוהב מאוד 

מחשבים, לערוך סרטונים ולעזור לכל מי שנתקל 

בבעיה במחשב. חולם להיות טייס כשיגדל.

איך התכוננת לחטיבת הביניים?
לקחתי שיעורים פרטיים פעמיים בשבוע 

כדי להכין את עצמי.

מה הכי חשוב לך בבית הספר?
חשוב לי להצליח בלימודים ושתהיה לי מחנכת טובה.

למה אתה הכי מחכה
בבית הספר החדש? 

אני מקווה שישבצו אותי בכיתה 

עם החברים שלי ושיהיה לנו כייף ביחד.

מה אתה מאחל לכל הילדים 
שמתחילים חטיבת ביניים? 

אני מאחל לכל הילדים המון 

הצלחה בלימודים.

תמר, בת שלישית בין אחות ושני אחים, 

רוקדת בלהקת מחול, הדריכה בשנה 

החולפת כיתה ט' בתנועה החדשה. 

חולמת )כרגע( להיות שחקנית.

למה את הכי מחכה
בבית הספר החדש?

הדבר שאני הכי מחכה לו זה לנסוע 

בהסעה עם האחים שלי לבית הספר 

ולהכיר חברים חדשים.

מה הכי חשוב לך
בבית הספר? 

הכי חשוב לי שתהיה לי מורה נחמדה 

ושיהיו הפסקות כיפיות.

מה את מאחלת
לשאר הילדים

שמתחילים כיתה א'?
אני מאחלת לכולם שילמדו

לקרוא ולכתוב טוב.

להספיק לעשות את כל הדברים שאני 

צריכה, ביניהם להוציא לפועל הפקות 

בגרות בתיאטרון ולהיות רכזת הדרכה 

בתנועה בהצלחה רבה ומבלי יותר 

משתי התמוטטויות עצבים.

מה הכי חשוב לך
בכיתה י"ב?

להנות כמה שאפשר. למצות את כל 

הזמן שנשאר ולא להרגיש שהשנה 

מתבזבזת ובכל זאת להצליח למצוא 

רגע או שניים לעצמי בין כל הדברים.

מה את מאחלת לכל מי 
שמתחיל שנה אחרונה 

בבית הספר?
לא למהר. לנצור את כל הרגעים 

החשובים והלא חשובים ומצד שני 

להבין שלא נגמרים החיים כשהתיכון 

נגמר. זה סיום תקופה ואחריה תתחיל 

אחת חדשה.

מה התוכניות שלך
לשנה הקרובה? 

איתי נחמיאס 
מאלישמע, בן 12
מתחיל כיתה ז' 
בבית חינוך ירקון

תמר נוה 
מהישוב נירית, בת 17, 

מתחילה כיתה י"ב 
בבית חינוך עמי אסף
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עובדים מסכמים 
שנה ראשונה

בשנה החולפת עובדות ועובדים חדשים 
החלו את תפקידם במועצה. 

כל אחד ואחת מהם בתחומו שלו הביא 
רוח חדשה של עשיה ושל יזמות וקידם 
פרויקטים ומהלכים חדשים במועצה. 

ברוח ראש השנה פגשנו חמישה מהם 
לסיכום שנה ראשונה של עשיה ומבט 

קדימה אל השנה הקרובה ושמענו מהם 

מה בעצם הם עושים כל יום וגם מה 
החלום להמשך הדרך.

קבלו את המהנדס שגם משחק בטלוויזיה, 
את המשפטנית שעשתה הסבה לספורט, 
את עובד בית הקפה שהפך למוקדן, את 
המנהלת שיזמה את חודש נובמבר הירוק 

ואת המנהלת שהופכת רעיונות של בני נוער 
לתוכניות התנדבותיות במועצה.

מה אני הכי אוהבת בתפקיד שלי: 
חלום  בגדר  שהוא  רעיון  עם  לבוא  אפשרות  לי  שיש  אוהבת  אני 

גיבוי,  מקבלת  שאני  כדי  תוך  אותו,  ולהגשים  אותו  לבצע  ולהצליח 

תמיכה ושיתוף פעולה מהקולגות שלי ומהממומנים עליי. 

מה אני הכי אוהבת במועצה: 
ומשתפים  מזה  נהנים  גם  אבל  לעבוד  באים  שכולם  התחושה  את 

פעולה אחד עם השני. 

משהו שאתם לא יודעים עליי: אני חותרת סאפ בסופי שבוע.

למי אני רוצה להגיד תודה:
הסביבה  איכות  מחלקת  ומנהל  התפעול  אגף  מנהל  סגן  גפן  לליאור 

שגם חולם איתי וגם עוזר לי להגשים, כמו את גינת העובדים שהקמנו 

השנה במשרדי המועצה לרווחת העובדים. הגינה כולה בנויה מעצי 

מאכל וצמחי תבלין ומהווה פינה לכל העובדים שמביאה את הטבע 

ממש מחוץ למשרד.

חלום ותוכניות להמשך הדרך: 
להקים תחנת בוטיק למיון פסולת גזם, שתעסוק בשיעתוק אקולוגי 

ואומנות סביבתית. 

מה בתכל'ס אני עושה:
מטמיעה את תחום הקיימות והשמירה 

על הסביבה והעלאת המודעות לנושא, 

האגפים  שלל  עם  פעולה  שיתופי  דרך 

המועצה  מבניין  החל  והישובים,  במועצה 

ועובדיו, דרך אוכלוסיות המועצה המגוונות ועד אתרי הטבע שלנו.  

מה הפרויקט הכי משמעותי שעסקתי בו בשנה החולפת:
זמן קצר אחרי כניסתי לתפקיד יזמתי את חודש 'נובמבר הירוק', 

פרויקט שאני רואה בו פרויקט הדגל שלי. במשך חודש שלם קיימנו 

תושבים,  ל-9000  והגענו  סביבתיים  ואירועים  פעילויות  במועצה 

תלמידים ומשפחות שלקחו חלק בפעילויות בנושא קיימות וסביבה, 

במתחם המועצה, בבתי הספר, בתנועות הנוער ובישובים. 

החליטו  הארץ  מרחבי  נוספות  אזוריות  מועצות  היוזמה  בעקבות 

לאמץ גם הן את רעיון חודש נובמבר הירוק וזוהי תחילת של מסורת 

חדשה שתחזור מדי שנה. 

אילה שקד
מנהלת מדור קיימות 

שנה ראשונה במועצה

הותיק,  לחבר  העמותה  עם  יחד  במאי, 

אחרי תקופה ארוכה של הסתגרות בבית 

לראות  לב  מחמם  היה  הקורונה.  בגלל 

את התושבים הוותיקים שיצאו לשמש, 

השתתפו ונהנו מהפעילויות המגוונות.

מה אני הכי אוהבת בתפקיד שלי:
ההזדמנות  את  וההתקדמות,  התנועה  את 

לרקום חלומות ואת היכולת לבצע אותם. 

משהו שאתם לא יודעים עליי: הרקע שלי הוא בכלל מתחום 
המשפטים ומנהל עסקים. אחרי 15 שנים בתחום החלטתי לשלב את 

הכלים מעולם המשפט עם האהבה לספורט ולעשייה הקהילתית.

לששי  תודה  להגיד  רוצה  אני  תודה:  להגיד  רוצה  אני  למי 
דניאל מנהל אגף הספורט, על ההזדמנות להתעסק בספורט בצורה 

מקצועית ועל הפרגון והתמיכה, ולמשפחה ולחברים שלי שהאמינו בי 

ודחפו אותי קדימה.

חלום או תוכניות להמשך הדרך:
לעסוק  אישה  או  נערה  ילדה,  לכל  שווה  הזמנות  לתת  רוצה  הייתי 

בספורט אישי או קבוצתי. 

את  מרכזת  ביישובים,  ספורטיבית  עשייה  ומקדמת  אחראית  וגם 
החינוך הגופני בגני הילדים של המועצה ואחראית על המדיה של 

ספורט דרום השרון.

מה בתכל'ס אני עושה בתפקיד: 
של  הספורטיביים  והחלומות  הצרכים  לכל  מענה  לתת  מנסה  אני 

את הספורט  ולהנגיש  דרום השרון,  תושבות  ונשים  נערות  ילדות, 

לכל אחת מהן, אם באירועי ספורט ייעודים ואם בפעילות יומיומית.

מה הדבר הראשון שעשיתי כשהתחלתי לעבוד פה: 
אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה לחדש ולרענן את הקהילה 

של רכזי ספורט מכל היישובים, שתעודד שיתוף הדדי של רעיונות, 

יוזמות ואירועים בתחום הספורט ביישובים, תעמיק את קשרי אגף 

בין  הקהילתיים  הקשרים  לחיזוק  ותתרום  היישובים  עם  הספורט 

יישובי המועצה עצמם.

מה הפרויקט הכי משמעותי שקידמתי בשנה החולפת: 
מבין כל האירועים שערכנו השנה אני גאה במיוחד בשני אירועים 

מרץ  בחודש  מתן  בבריכת  שערכנו  הנשים  ספורט  יום  שערכנו: 

האחרון, אירוע כיפי, מרגש עוצמתי וכמובן ספורטיבי בהשתתפות 

נשים רבות מרחבי המועצה ויום איכות החיים לתושב הוותיק שנערך

מורן קורזיץ-ריפתין
אחראית קידום נשים בספורט

עזרה  צריכים  הם  אם  לבדוק  שמח,  חג  לאחל  שלומם,  מה  אותם 

במשהו או רוצים לדבר. 

מה אני הכי אוהב בתפקיד שלי: אני אוהב לתת את הכבוד 
והאוזן הקשבת לאנשים המבוגרים שאני מתקשר אליהם.

והחברים שהכרתי  את האנשים  מה אני הכי אוהב במועצה: 
פה. המועצה היא כמו בית בשבילי.

אני אוהב מוזיקה ישראלית,  משהו שאתם לא יודעים עליי: 
אני אוהב לשיר וגם הייתי במגמת מוזיקה בתיכון.

חשוב לי להגיד תודה: לציקי )צבי כץ( מנהל המוקד, הבוס שלי. 
לפעמים אני מעצבן אותו אבל בעיקר אוהב אותו ולדניאלה מנהלת לשכת 

ראש המועצה שהיא חברה טובה שלי ואני נהנה לשבת ולדבר איתה.

להיות  מקצועית:  מבחינה  הדרך  להמשך  ותוכניות  החלום 
בתחום  מפורסם  להיות  חולם  אני  האישית  וברמה  ציקי  כמו  מנהל 

השירה והמשחק.

התחלתי  במועצה:  הדרך  תחילת 
לעבוד לפני שנה וחצי ב'קפה טוב', בית 

ונשים  אנשים  שמעסיק  במועצה  קפה 

עם צרכים מיוחדים ושייך לעמותת 'שכולו 

לי תפקיד  טוב'. לפני כמה חודשים הציעו 

חדש כמוקדן במועצה ומאז אני עובד 3 פעמים 

ע  במוקד ופעם בשבוע עדיין עוזר בבית הקפה.בשבו

הנוער  בתנועת  וחונך  חניך  הייתי  במועצה:  העבודה  לפני 
'כנפיים של קרמבו' והייתי פעיל גם בעמותת בית הגלגלים ובאיל"ן. 

לילדי עובדים  וגם בבית ספר  התנדבתי בבית אבות בהוד השרון 

זרים בתל אביב.

מה בתכל'ס אני עושה בתפקיד: התפקיד שלי הוא לעשות 
שיחות טלפון יזומות מהמוקד לתושבים ותיקים במועצה - לשאול 

אלעד פלד, מוקדן
מוקד המועצה

מועצה אזורית דרום השרון
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שנה ראשונה במועצה

עם  הוא  אם  בין  אחד,  שכל  חושב  אני 

זה  מה  לדעת  חייב  לא,  או  מגבלה 

נגישות ואיפה זה פוגש אותנו ביום יום. 

מה אני הכי אוהב בתפקיד שלי:
של  מבניה  חלק  להיות  ההרגשה  את 

משהו גדול שבסוף אנשים ייהנו ממנו לאורך 

השנים, אם זה דרך בנייה של בית ספר או גן בו 

ויגדלו דורות של ילדים לעוד שנים רבות. כמו כן להיות חלק  יתחנכו 

בשינוי הבנת האנשים את עולם הנגישות ויצירת מערכת שעובדת.

מה אני הכי אוהב במועצה: 
וכולם  נעים  תמיד  השיח  נפלאים,  האנשים  במועצה  האנשים.  את 

מי  תמיד  שיש  ושירגישו  מענה  יהיה  שלתושבים  כדי  הכול  נותנים 

שדואג להם.

הגדול שאחרי  הטיול  לאחר  עליי:  יודעים  לא  משהו שאתם 
ואפילו  וקולנוע  משחק  ללמוד  והתחלתי  לארץ  חזרתי  הצבא 

השתתפתי במספר סרטים, סדרות ופרסומות.

וגם אחראי מבני הציבור, רכז הנגישות 
ואחראי מבנים מסוכנים במועצה.

מה בתכל'ס אני עושה בתפקיד: 
מנהל פרויקטים של מוסדות ציבוריים במועצה מרגע התכנון ועד 

גמר הביצוע ולאחר מכן, כולל ניהול התקציב. 

עבור  במועצה  הנגישות  נושא  כל  את  מתחלל  אני  נגישות  כרכז 

הנגישות  ועדת  ומקדם בעזרת חברי  מוגבלויות  ונשים עם  אנשים 

וראשי האגפים במועצה נושאים הקשורים לנגישות.

מה הפרויקט הכי משמעותי
שעסקתי בו בשנה החולפת: 

פרויקט  הוא  יצחק  בצור  הצומחת  החטיבה  הקמת  פרויקט 

שקבלתי ישר שהגעתי לתפקיד והנה בימים אלה משלד של מבנה, 

לספטמבר.  בראשון  התלמידים  את  שקיבל  ספר  בית  יש  כבר 

מהקמת  חלק  שהייתי  לומר  שמח  אני  הנגישות  כרכז  בנוסף 

במועצה  הנגישות  לעולם  הגישה  שינוי  והטמעת  הנגישות  וועדת 

גיל קנלי, מנהל פרוייקטים ציבוריים
באגף ההנדסה

לגלות את החוזקות שבהן, לרכוש כלים מנצחים לחיים, ללמוד איך 

מנהיגות  בפיתוח  משמעותי  חברתי  שינוי  ולעשות  מטרות  להגשים 

כבר בספטמבר  אלינו  ט'-י"ב להצטרף  בנות  מזמינה את  אני  נשית. 

הקרוב. התוכנית מוכרת גם כשעות מעורבות חברתית.

מה אני הכי אוהבת בתפקיד שלי: אני מאוד נהנית מיצירת 
שיתופי פעולה רוחביים במועצה בין החינוך הבלתי פורמלי לפורמלי, 

להתנדבויות  הנוער  ועידוד  ומחשיפה  התומכות  לקהילות  הנוער  בין 

התורמות לפיתוח האישי שלהם.

מסבירי  במועצה  שהא.נשים  במועצה:  אוהבת  הכי  אני  מה 
פנים. זו תחושה נעימה להיכנס למשרדים ומקבלים את פנייך בחיוך.

משהו שאתם לא יודעים עליי: כשאני רוצה לנקות את הראש 
אני מפסלת או מציירת.

למי אני רוצה להגיד תודה: לכל החברות והחברים שלי באגף 
תרבות נוער וצעירים שקיבלו אותי בזרועות פתוחות ובמיוחד למירית 

ולהגשים  לחלום  שמאפשרת  עבודה  סביבת  על  האגף,  מנהלת  כץ, 

וירקון  עמי אסף  ולרכזות המעורבות החברתית בבתי הספר  בגדול. 

והנהלת בתי הספר על שותפות אמיתית לדרך - אין לי ספק שבשנה 

הקרובה נגיע יחד למחוזות נפלאים נוספים.

מה אני עושה בתפקיד: 
אני מייצרת עבור בנות ובני הנוער 

אישית  להתפתחות  הזדמנויות 

שיש  התנדבות  תוכניות  באמצעות 

בהן עשייה התנדבותית חברתית. 

מה הדבר הראשון שעשיתי כשהתחלתי לעבוד: 
התקיים  הטיול  ז'.  לכיתות  חברתית  מנהיגות  טיול  והפקת  תכנון 

בחיפה ועסק בנושא רב תרבותיות בחברה הישראלית ונגע בזהויות 

בכך  החשיבות  על  לשיח  יצאנו  מתוכו  בחברה,  הקיימות  השונות 

בזהותם  השונים  הרבדים  את  קודם  להכיר  צריכים  שמנהיג.ה 

האישית ואיך הדבר מחזק את יכולות ההנהגה שלהם.

מה הפרויקט הכי משמעותי שקידמתי או עסקתי בו 
מנהיגות  'נערות  תכנית  את  וליוויתי  הנחיתי  החולפת:  בשנה 
עתיד' בדרום השרון. זוהי תכנית מנהיגות המשלבת עשייה חברתית 

ובכלל וסדנא תהליכית המאפשרת לנערות מרחב בטוח  בקהילה 

עתליה מאיר, מנהלת 
התנדבותית רשותית, 
גגות ומרזביםאגף תרבות נוער וצעירים

 גל גולדשטיין גל גולדשטיין

תחזוקה ותיקון גגות רעפים

ציפוי ארגזי רוח באלומיניום

החלפת רעפים

התקנת בידוד ומאווררי גג בגגות קיימים

התקנת מרזבי אלומיניום ותיקון מרזבים

בניית גגות רעפים מעץ וממתכת

החלפת גגות רעפים ואסבסט

חידוש ואיטום גגות בטון 
בחומרים מתקדמים

3030 שנות ניסיון שנות ניסיון

  052-2524059052-2524059
050-5550775050-5550775

www.gag-gagot.co.il

דגי האדי מיפודגי האדי מיפו

מבצע מיוחד:   7 דגי מושט ב-100 ₪ בלבד     9 דגי פילה בס ב-100 ₪ בלבד

054-2532666054-2532666 , ,09-886664909-8866649
חנות הדגים פתוחה כל השבוע חנות הדגים פתוחה כל השבוע 8:30-18:008:30-18:00, המסעדה עד , המסעדה עד 22:0022:00 רח' אל סלאם 10 טירה

דגי האדי מיפו

אנו מקבלים הזמנות טלפוניות לאיסוף עצמי
או למשלוח עד אליכם הביתה!

חנות דגים, מסעדת דגים ובשרים על האש

המסעדה פתוחה לשרותכם 
עם מגוון עשיר

של דגים ובשרים

ח  מ ש ג  ח
ח  מ ש ג  ח

ם י ע ט םו י ע ט ו

בחנות מבחר ענק של דגים טריים יום יום
לכבוד החג קרפיון טרי טחון / פרוס / שלם לפי הזמנה

מחירים מצויינים ושרות ללא תחרות!

גגות ומרזבים

 גל גולדשטיין גל גולדשטיין

תחזוקה ותיקון גגות רעפים

ציפוי ארגזי רוח באלומיניום

החלפת רעפים

התקנת בידוד ומאווררי גג בגגות קיימים

התקנת מרזבי אלומיניום ותיקון מרזבים

בניית גגות רעפים מעץ וממתכת

החלפת גגות רעפים ואסבסט

חידוש ואיטום גגות בטון 
בחומרים מתקדמים

3030 שנות ניסיון שנות ניסיון

  052-2524059052-2524059
050-5550775050-5550775

www.gag-gagot.co.il

דגי האדי מיפודגי האדי מיפו

מבצע מיוחד:   7 דגי מושט ב-100 ₪ בלבד     9 דגי פילה בס ב-100 ₪ בלבד

054-2532666054-2532666 , ,09-886664909-8866649
חנות הדגים פתוחה כל השבוע חנות הדגים פתוחה כל השבוע 8:30-18:008:30-18:00, המסעדה עד , המסעדה עד 22:0022:00 רח' אל סלאם 10 טירה

דגי האדי מיפו

אנו מקבלים הזמנות טלפוניות לאיסוף עצמי
או למשלוח עד אליכם הביתה!

חנות דגים, מסעדת דגים ובשרים על האש

המסעדה פתוחה לשרותכם 
עם מגוון עשיר

של דגים ובשרים

ח  מ ש ג  ח
ח  מ ש ג  ח

ם י ע ט םו י ע ט ו

בחנות מבחר ענק של דגים טריים יום יום
לכבוד החג קרפיון טרי טחון / פרוס / שלם לפי הזמנה

מחירים מצויינים ושרות ללא תחרות!

מועצה אזורית דרום השרון
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מועצה אזורית דרום השרון

6-7 פילה דג 
אמנון/לוקוס/לברק/סלומון

700  גרם תרד טרי

3 גבעולי בצל ירוק
חתוכים לטבעות

1 פלפל חריף )לא חובה( 
חתוך לטבעות עבות

1 חבילת כוסברה קצוצה

2 כפות ממרח קארי ירוק

2 פחיות קרם קוקוס

2 כפיות סוכר ) לא חובה(

5 שיני שום כתוש

1-2 כף שמן שומשום 

מעט שמן זית

מצרכים

5 תפוחי עץ גרנד סמית
קלופים וחתוכים לפרוסות

1 כף קינמון טחון

1 כף סוכר חום

1 כף מיץ לימון

מצרכים לקרמבל

150 גרם חמאה

1 כוס קמח

3/4 כוס סוכר

2 בצלים גדולים
פרוסים דק

2 גזרים בינוניים
בפומפיה גסה

3 כפות שמן

1 כף מלח דק

1/2 כפית פלפל לבן

700 גרם כבד עוף נקי מחולק ל-2

100 גרם מחמאה

1 ביצה קשה

4 בצלים לבנים או סגולים
פרוסים דק דק

3 כפות שמן קנולה

3/4 כוס סוכר חום )אפשר פחות(

4-5 כפות חומץ בלסמי

1 כפית מלח

1/3 כפית אגוז מוסקט

לפרוס בצל ולטגן במשך 

5 דקות. להוסיף את יתר 

החומרים, להנמיך אש, 

לבחוש ולבשל בערך 

כשעה.

דג עם תרד ברוטב קארי וקרם קוקוס

קרמבל תפוחים

פטה כבד

מצרכים ל 7-8 סועדים

מצרכים

הכנת הריבהלריבת הבצל

אופן ההכנה

אופן ההכנה

אופן ההכנה

שיהיה חג שמח ובתאבון 
חגית נסים כהן, מתן

חג שמח! 
שושנה אגוזי, כפר סירקין

שתהיה שנה מתוקה! 
ענת שרף, גן חיים

ממליחים את הדג וצורבים קלות על המחבת עם מעט 
שמן זית משני הצדדים ומוצאים את הדג לצלחת.

מחממים מחבת רחבה ומוסיפים לה שמן שומשום, 
מחית קארי ושום כתוש למשך מספר דקות עד 

שהטעמים נפתחים.

מוסיפים למחבת את קרם הקוקוס, סוכר והפלפל 
החריף למשך 5 דקות. במידה ומעוניינים ברוטב סמיך 

יותר, מערבבים בקערה נפרדת כף קורנפלור עם 4 כפות 
מים, ממיסים ומכניסים למחבת תוך ערבוב מתמיד.

מוסיפים את התרד ומחצית מהכוסברה והבצל הירוק. 
מבשלים עוד כ 3 דקות ומוסיפים את הדג למחבת למשך 

5 דקות נוספות.

מכבים את האש, מוספים את מחצית הכוסברה והבצל 
הירוק שנשארו ומגישים לצד אורז )עדיף לבן(.
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לחמם את השמן, לטגן גזר ובצל ולאדות כשהמחבת 
מכוסה, לבחוש עד שהירקות רכים ולהניח בצד.

לשים במחבת מעט שמן לטגן את הכבדים עד שיהיו 
מוכנים אך לא שרופים.

במעבד מזון להוסיף מחמאה, ביצה קשה, בצל וגזר, 
כבדים, מלח ופלפל. רצוי שהחומרים יהיו חמימים. 

לטחון עד קבלת מרקם חלק ולהכניס למקרר.
לניילן היטב תבנית אינגליש קייק ולהניח את הפטה.
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למילוי:

1 בצל גדול

1 פטרוזיליה

1 שמיר

1 נענע

2 לימונים

3 כוסות אורז

חצי כפית מלח

2 כוסות מים

לרוטב:

כוס שמן זית / קנולה

2 לימונים

מלח לפי הטעם

לקישוט:

חמוציות

עלי גפן ממולאים

מצרכים:  צנצנת עלי גפן

אופן ההכנה

בתיאבון!
אורטל לחמיש, אלישמע

משרים את עלי הגפן 4 פעמים במשך היום ומפרידים את 
העלים במים בעדינות. פורסים את העלים על משטח נקי 

עם הצד המחוספס כלפי מטה.

הכנת המילוי: מטגנים בצל.
מוספים את האורז, מים, לימון, מלח.

קוצצים את הירק ומוסיפים.
מכסים ומבשלים על אש קטנה בערך 20 דקות

או שעד שאורז בשל מאוד.
מצננים קצת ומתחילים למלא, לגלגל ולסדר יפה בסיר רחב.

לאחר מכאן להכין את הרוטב לפי הסדר ולשפוך על 
הממולאים ולבשל שעה על אש נמוכה.

לצנן ולקשט עם חמוציות.

מתכון מנצח
לשנה טובה!

להוסיף לתפוחים את הקינמון סוכר חום ולימון ולערבב.

לשטח בתבנית עגולה בגודל  24/26.

לקרמבל: לערבב את כל החומרים.

לפורר לחתיכות חתיכות מעל התפוחים. 

לאפות בחום של 180 מעלות כשעה/שעה וחצי 
לשים לב שלא נשרף )כל תנור ועוצמת החום שלו(

מתכוני תושבות לשנה החדשה

ארבע מתושבות המועצה שיתפו אותנו 
במתכונים המנצחים שלהן לחגי תשרי



ההרשמה
לעונת

המנויים
בעיצומה

מנוי כמו גדולים
גילאים 4-9 | ימי רביעי 17:30

גיל שוחט - מהקלאסי לעכשיו
ימי שני בשעה 20:30

מסע חובק עולם מנחה ומספר יואל שתרוג
ימי שלישי בשעה 20:30

אריק דוידוב
ימי רביעי בשעה 20:30

מקומות אחרונים למנוי תיאטרון
ימי ראשון | שני | שלישי בשעה 20:30

ערבי זמר 
יום שישי בשעה 21:00 | מוצאי שבת 20:30

מנוי טרום בכורה 
ימי שני - שלישי בשעה 17:00 ו- 20:30

למידע ופרטים חייגו 8987*


