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פותחים†את†הקיץ
בפארק	נחשונית
יום	שישי	26.6.09

בין	השעות	15:30-21:30
פרטים�בעמ'�11
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מודעה

בגדי†מעצבים†≠†עודפים
נשים†וילדים

נפתחה†חנות†עודפים†חדשה†של
מיטב†בגדי†המעצבים†הישראלים

frida
may
lif
HAGIT DEKEL
שרי†יחמוביץ
פלפלת

טלי†ואפרת
עירית†נוי

אחיות
אפי†שטיינר
אירית†אלון
מוטי†וענת

חירי�סוף�עונה
מ

כל�השנה!

∑∑±∞±∂≤≠≥μ∞מיטל†יפת
שעות†גמישותמושב†ירחיב†≥

הגעה†בתיאום†טלפוני

רילטי†אקזקיוטיב
נדל¢ן†דרום†השרון

נחלות¨†משקים¨†וילות
ומגרשים†לבניה

שרות†אישי†ומקצועי
רילטי†אקזקיוטיב†≠†רשת†נדל¢ן†בינלאומית¨†סניף†דרום†השרון
∞μ¥≠μ∏±±∞¥∞†∫נייד†¨∞≥≠π≥∏≥μμ≥†∫משרד

www.rexe.co.il    kobip@rexe.co.il



≥†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני

יום†עיון

¢בשני†העשורים†האחרונים†חלו†תמורות†רבות†ומהותיות†במרחב†הכפרי¨

נוספו†ישובים†קהילתיים†רבים†ולישובים†הקיימים†התווספו†תושבים†שאינם

חקלאים¢†אמר†ראש†המועצה†ד¢ר†מוטי†דלגßו†בפתח†הכנס†¢ישובים†כפריים

רבים†הכפילו†את†אוכלוסיותיהם†©הרחבות®†ונוצרו†מסגרות†מוניציפליות

חדשותÆ†לכן†חשבתי†שיש†מקום†לערוך†יום†עיון†כדי†לברר†וללבן†את†מערכות

היחסים†בין†הועדים†המקומיים¨†למועצות†האזוריות†ולאגודות†החקלאיות¨

Æ¢על†מנת†להגיע†לשיתוף†פעולה†מירבי

בכנס†לקחו†חלק†כ≠∞μ¥†משתתפים†ובהם†עשרות†ראשי†מועצות†אזוריות¨

חברי†ועדים†מקומיים¨†שר†החקלאות†ופיתוח†הכפר†שלום†שמחון¨†יו¢ר

†המשפטי †ליועץ †המשנה †ריפמן¨ †שמוליק †האזוריות †המועצות מרכז

לממשלה†עו¢ד†שרית†דנה¨†מזכ¢ל†תנועת†המושבים†איתן†בן†דוד¨†המשנה

Æלמנכ¢ל†משרד†מבקר†המדינה†שמואל†גולן†ועוד

שר†החקלאות†ופיתוח†הכפר†שלום†שמחון†הבהיר†כי†¢הבסיס†להקמת

המועצות†האזוריות†הוא†שמירה†על†הקרקעות†החקלאיותÆ†אנחנו†לא†רובע

בעיר†ולא†נהייה†שכונה†בעירÆ†המועצות†האזוריות

Æהינן†שותפות†מרכזיות†בפיתוח†הכפר†ובחקלאות

לצד†התפקיד†החשוב†במתן†שרותים†מוניציפליים

ברמה†גבוהה†אסור†לנו†לשכוח†כי†תפקיד†המועצה

Æ¢ †הכפרי †השטח †אחזקת †הוא האזורית

יו¢ר†מרכז†המועצות†האזוריות†שמוליק†ריפמן†אמר

כי†¢צורת†השלטון†הדו≠רובדי†של†ועד†מקומי†ומועצה

הינו†מוצלח†ביותר†ולדעתי†יש†מקום†לישמו†בכל

רחבי†הארץÆ†ועד†מקומי†חזק†המתפקד†טוב†גורם

לישוב†להראות†ולתפקד†טוב†יותרÆ†הועד†הוא†זרוע

ביצוע†של†המועצה†בתוך†הישוב¢

המשנה†ליועץ†המשפטי†לממשלה†עו¢ד†שרית†דנה

כנס†בנושא†¢מועצות†אזוריות≠ועדים†מקומיים¢†התקיים†החודש†בהיכל

התרבות†דרום†השרוןÆ††הכנס†נערך†ביוזמת†המועצה†האזורית†ובהשתתפות

מרכז†המועצות†האזוריות¨††מפעם†משרד†הפנים†ומאות†חברי†ועדים¨

Æראשי†מועצות†ונציגי†משרדי†ממשלה

מועצות†אזוריות†≠†ועדים†מקומיים

משמאל∫†ד¢ר†מוטי†דלגßו¨†יצחק†ישועה†מנכ¢ל†מרכז†המועצות†האזוריות¨†שאול†גולדשטיין†ראש

מועצת†גוש†עציון¨†שמעון†סוסן†ראש†מועצת†חבל†מודיעין¨†כרמל†סלע†ראש†מועצת†חוף†הכרמל

ורני†אידן†ראש†מועצת†עמק†חפר

שלום†שמחון ד¢ר†מוטי†דלגßו

Æחלקה†שבחים†רבים†למועצות†האזוריות†ולשלטון†הדו†רובדי†הנהוג†בהן

¢מודל†המועצה†האזורית≠ועד†מקומי†מהווה†מודל†כמעט†אידאלי†לצורך

לתת†לציבור†את†ההשתיכות†הקהילתית¨†אל†מול†הרצון†לבצע†את†הפעילות

המוניציפלית†בזמן†ובזולÆ†זהו†הדגם†אותו†אנו†רוצים†ליישם†בצורה†זו†ו

Æ¢אחרת†גם†בערים

ד¢ר†מוטי†דלגßו†חתם†את†יום†העיון†במספר†דברי†סיכום†ומסקנות∫†¢התיקון

לחוק†המועצות†האזוריות†הקנה†למועצה†האזורית†את†כל†הסמכויות

Æואפשר†האצלת†סמכויות†לועדים†המקומיים†ע¢פ†החלטת†מליאת†המועצה

תיקון†זה†מאפשר†רמת†גמישות†לניהול†המוניציפאלי†בהתאם†להחלטות

ולאופי†של†כל†מועצהÆ†מגמת†ריכוז†השירותים†הניתנים†ע¢י†המועצה†תמשך

בעתיד¨††וזאת†כתוצאה†מיתרונות†הגודל†ויכולתה†של†המועצה†לפעול

לאיגום†תקציביםÆ†פעילות†הועדים†המקומיים†מהווה†זרוע†מסייעת†למועצה

ומאפשרת†את†הייחודיות†של†כל†ישוב†וישובÆ†יש†לפעול†להכנת†ספר†ירוק

לועדים†המקומיים†בדומה†למה†שהוכן†למועצות†האזוריותÆ†לפעילות

ההתנדבותית†של†הועדים†המקומיים†והפעילים

בישובים†תרומה†חשובה†ורבת†ערךÆ†צמצום

מענקי†האיזון†וההעברות†הממשלתיות†יגרום

להקטנת†המשאבים†שבידי†המועצות†ולצמצום

†המועצות Æלתושבים† †הניתנים השירותים

†לאוכלוסיה †שירותים †מספקות האזוריות

†דבר †ארוכים¨ †אספקה †קווי †ובעלת מפוזרת

שמייקר†את†השירותים†בעשרות†אחוזים†יותר

†להמנע †הממשלה †על † Æהעירוני† מהמגזר

†בהעברות † †ולסייע †האיזון †במענקי מקיצוץ

Æהממשלתיות†של†משרדי†הממשלה†השונים

†בהספקת †ההתייעלות †מגמת תמשך

Æהשירותים†ובניהול†של†המועצות†וכפועל†יוצא†גם†של†הועדים†המקומים

מומלץ†להסדיר†את†נושאי†השטחים†והמבנים†הציבוריים†בין†ועדי†האגודות

והועדים†המקומיים†באמצעות†הסכמים†והבנות†מתוך†ראיה†שהועד†המקומי

מייצג†את†כלל†תושבי†היישובÆ†יש†לפעול†לביטול†מנוי†ועדות†הביקורת†ע¢י

המועצה†ולקבוע†בחירת†ועדת†ביקורת†בעת†בחירת†הועדיםÆ†לתפקיד

המועצות†האזוריות†והישובים†כשומרי†השטחים†החקלאיים†והשטחים

הפתוחים†נודעת†חשיבות†רבה†בהיבט†הלאומי†של†שמירה†על†איכות

החיים†והפרנסה†לחקלאים†אך†גם†ביכולת†במאבקים†כנגד†סיפוחי†שטחים

Æ¢וועדות†גבולות

למידע†נוסף†ולמצגות†מיום†העיון∫† www.dsharon.org.il†††≠חדשות

עו¢ד†שרית†דנה שמוליק†ריפמן



נערכים†לחירום

החודש†התקיים†תרגיל†פינוי†וקליטת†מפונים†המוני†במסגרת†תרגיל

Æמשולב†של†פיקוד†העורף†והרשויות†המקומיות

†חלק †ופינוי †השרון¨ †בהוד †עמיד¢ †כימי †טיל †¢נפילת †דימה התרגיל

Æמהתושבים†למרכז†קליטה†שנפתח††באולם†הספורט†בבית†חינוך†ירקון

במסגרת†תרגיל†עורף†לאומי†ארצי†¢נקודת†מפנה†≤¢†נבדקו†צוותי†החרום

המועצתיים¨†דרכי†פעולתם†וכן†נבדקו†מוכנותם†של†מוסדות†החינוך

במועצהÆ†כהכנה†לתרגיל†הגדול†ביקרו†במועצה†ראש†רשות†חירום

לאומית†תא¢ל†זאב†צוק†ונציגי†משרדוÆ†הצוות†נפגש†עם†צוותי†החרום

הישוביים†והמועצתיים¨†בחן†מקרוב†את†הערכות†המועצה†לשעת†חרום

וקבע†את†מטרות†המועצה†בתרגיל†¢נקודת†מפנה†≤¢Æ†לקראת†התרגיל

Æנערכה†הדרכה†לועדים†ולרב¢שים†של†הישובים†ע¢י†מחלקת†הביטחון

נקודת†מפנה†≤תרגיל†פינוי†תושבים

†לשירותים †המחלקה †ערכה †חירום¨ †לשעת †ההכנות במסגרת

חברתיים†מספר†פעולות†על†מנת†לקדם†את†מוכנות†המחלקה†ועל

מנת†להעניק†שרות†טוב†יותר†לתושבים†בעת†חירום†או†אסוןÆ†לצורך

כך†נאסף†מידע†לגבי†משפחות†המצריכות†התיחסות†פרטנית†בשעת

חירום¨†עודכן†תיק†החירום†של†עובדות†המחלקה†ונבנה†מאגר

מתנדבים†יישובי†שיוכל†לסייע†לטפל†בתושבים†בעת†חירוםÆ††בימים

Æאלה†נערכות†סדנאות†הדרכה†למתנדבים

סדנאות†בתחום†החרום

תלמידי†בית†חינוך†ירקון†בעת†תרגיל†החירום

בבסיס†ההפעלה†כפר†סירקין†של†משמר

†יחידת †לאחרונה †פועלת †החלה הגבול

†הגבול †משמר †של †הראשונה האופניים

בארץÆ†יחידת†האופניים†בכפר†סירקין†מורכבת

ממתנדבים†ותיקים†של†משמר†הגבול†שבחרו

לתרום†מזמנם†לשמירה†את†יישוביהם†כשהם

רכובים†על†גבי†אופניים†©כל†מתנדב†מגיע†עם

האופניים†הפרטיות†שלו¨†המצוידות†בנצנץ

משטרתי†כחול®Æ†הקמת†היחידה†בכפר†סירקין

†של †הסמכה †לקורס †הודות התאפשרה

המשטרה†שעברו†שניים†ממתנדבי†הבסיס†≠

Æוינגייט† †במכון †אורינגר¨ †ורוני †סגל אילן

נכון†להיום†מונה†יחידת†האופניים†בכפר†סירקין

עשרה†מתנדבים†≠†שניים†מקיבוץ†עינת†והשאר

תושבי†כפר†סירקין

הדס†כפיר¨†מפקד†בסיס†ההפעלה†של†כפר

סירקין†ואחד†מחברי†יחידת†האופניים¨†מסביר

כי†¢אופניים†יכולים†להגיע†למקומות†אליהם

ניידת†משטרה†אינה†יכולה†להגיע¨†ובמהירות

†האופניים Æרגלית† †מהליכה †בהרבה גבוהה

יחידת†שוטרים†על†אופניים

מאפשרים†חיפוש†נעדרים†בתוואי†שטח†קשים

Æ¢ורכיבה†בתוך†מטעים†לאיתור†גניבות†חקלאיות

תושבי†דרום†השרון†בני†±≥†ומעלה†וללא†עבר

†ליחידת †להצטרף †המעוניינים פלילי

האופניים†מוזמנים†לפנות†אל∫

∞μ∞≠∂≤∑∑π∑≥† $† †כפיר הדס

∞μ≤≠μ∑∑≥¥∞¥† $† †סגל אילן

∞μ∞≠∏∂¥¥¥∏±† $† †אורינגר רוני

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†¥



קצרים

במושב†ירקונה†נערך†זו†השנה†השמינית†ברציפות¨†בזאר†האביב

†באירוע†שאורגן Æ¢קודש†לעמותת†¢חיים† המסורתי†שהכנסותיו

בהתנדבות†על†ידי†תושבי†ירקונה¨†נאספו†כ≠∞∞∞¨∞≤±†ש¢ח¨†שנתרמו

†הבזאר † Æילדים†חולי†סרטן†בארץ† לעמותת†חיים†הפועלת†למען

התקיים†בהשתתפות†מאות†מתושבי†המועצה†שהגיעו†לתרום†וליהנות

Æמעשרות†הדוכנים†שהוצגו†במקום

∞≥≠∂±≤∞¥π¥† †חיים∫ †עמותת †למען †ולתרומות †נוסף למידע

בזאר†אביב†בירקונה

†בו†השתתפו†≤≤ בשדי†חמד†התקיים†טיול†גברים†מגבש†ואתגרי

†זאב†פתאל †את†הטיול†יזם†והדריך†יו¢ר†הועד†המקומי Æתושבים

Æהיישוב† †גברי †בין †והקשרים †ההיכרויות †את †לחזק במטרה

גברי†שדי†חמד†בגילאי†∞≥†פלוס†ועד†∞∑†השתתפו†במסע†שהחל†בחוף

אכזיב†ונמשך†על†פני†שלושה†ימים†ו≠∏∏†קילומטרים†מאתגרים†עד†לחוף

̈†איתגר†מאוד†גם†את†הצעירים חוקוק†שבכנרתÆ†המסע†שהיה†קשה†פיזית

שבחבורה†ובוודאי†שאת†המבוגרים†שבהם¨†אולם†כולם†עמדו†בו†בלי

קיטורים†ובתוך†משמעת†עצמית†גבוההÆ†לצד†הקושי†ובהעדר†הנשים¨

טיול†גברים†מגבש

†גברי†של†בירות†ובשרים†לצד†דיבור†משוחרר†שהביא התפתח†הווי

להיכרויות†וקשרים†חדשים†בין†תושבים†ותיקים†לחדשיםÆ†הותיקים

Æשיתפו†את†החדשים†בסיפורים†מילדותם†במושב

המסע†המוצלח†הביא†לרצון†דומה†אצל†נשות†הישוב†ואלו†כבר†החלו

̈†שיהיה†יותר†חווייתי†ופחות†אתגריÆ†ההיענות†הגדולה בתכנון†הטיול†שלהן

העלתה†את†המוטיבציה†ליזום†גם†אירועים†חווייתיות†לכלל†היישוב¨

ואילו†הגברים¨†שטעמו†את†טעמה†המשכר†של†השבטיות†העתיקה¨

Æכבר†החלו†חושבים†על†המפגש†הבא

מעמד†האישה
סדנת†אימון†קבוצתי†לנשים

בעלות†עסק
מטרת†הסדנא†לחזק¨†לתמוך†ולבנות†תכנית†פעולה†מפורטת

Æשתקדם†אותך†בדרך†להשגת†המטרות

פרטים†והרשמה∫†ורדה†לוי¨†יועצת†ראש†המועצה†לקידום†מעמד

האישה†בטלμ≤≠≥≤±≤∑ππ†¨∞≥≠π∞∞∞μ∞≥†Æ∞†או†בדואר†אלקטרוני

levi.v@netvision.net.il†

סיור†במכון†ויצמן†למדע
Æנצא†לסיור†במכון†ויצמן†למדע†שברחובות†≤±Æ∑Æ∞π†ביום†שלישי

הסיור†יכלול†פגישה†עם†מדעניות†מהמכוןÆ†במהלך†הסיור†נבקר

Æ¢בבית†ויצמן¨†מרכז†המבקרים†וב¢גן†המדע

Æ±∂∫∞∞†∫חזרה†משוערת†¨∞∏∫¥μ†יציאה†מקרית†המועצה†בשעה

Æעלות†הסיור†©כולל†הסעה†וארוחת†צהרים®†≠†∞≥±†ש¢ח

Æמספר†המקומות†מוגבל

פרטים†והרשמה∫†ורדה†לוי¨†יועצת†ראש†המועצה†לקידום†מעמד

האישה†בטלμ≤≠≥≤±≤∑ππ†¨∞≥≠π∞∞∞μ∞≥†Æ∞†או†בדואר†אלקטרוני

levi.v@netvision.net.il†

μ†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



קצרים

במעמד†תושבי†גבעת†ח¢ן¨†הנהלות†הועדים

†החדש †הספרייה †מבנה †נחנך ואורחים¨

Æבמרכז†גבעת†ח¢ן

המבנה¨†ששימש†בעבר†כמשרדי†תחנת†דלק¨

†וצויד †היכר¨ †ללא †וחיצונית †פנימית שופץ

באמצעי†מדיה†מודרניים†הדרושים†להפעלת

ספרייה†חדשה†ועדכניתÆ†הספרייה†המשודרגת

†החליפה†את†הספרייה שגודלה†∞≥±†מ¢ר¨

הותיקה†של†המושב†ששכנה†במבנה†ישן†מול

Æהמזכירות

אחת†לשבוע†תציע†הספרייה†¢שעת†סיפור¢

לילדים†ומגוון†ספרים†להשאלה†ולעיון†לכל

תושבי†גבעת†ח¢ןÆ†≥†הספרניות†המתנדבות†≠

איריס†רפפורט†ומלי†שופט†שהפעילו†את

הספרייה†בעבר¨†ימשיכו†להפעיל†את†הספרייה

Æגם†עתה

ספרייה†חדשה†בגבעת†ח¢ן

ועד†מקומי†גני≠עם†בשיתוף†ועד†האגודה¨†הגישו†לאחרונה†עתירה

מנהלית†כנגד†הועדה†המחוזית†לתכנון†ובנייה†ברמלה¨†בעניין†תוכנית

המתאר†של†גני†עם†שפורסמה†להפקדה†בוועדה†המחוזית†בסוף

Æשנת†∞∞∞≥¨†ולא†אושרה†עד†היום

בעתירה†מפרט†בה†כוחה†של†גני†עם¨†עו¢ד†רונן†הלמן¨†את†הסחבת

הננקטת†לטענת†גני†עם†על†ידי†הועדה†המחוזית¨†שמשנת†∞∞∞≥†ועד

היום†לא†קיבלה†החלטה†המאשרת†או†דוחה†את†תוכנית†המתאר†של

Æהיישוב

בעתירה†נטען†כי†חרף†ביצוע†השינויים†הנדרשים¨†וקבלת†אישוריהם†של

הועדה†המקומית†דרום†השרון†ושל†מנהל†מקרקעי†ישראל†לתוכנית†כבר

Æבאוגוסט†∏∞∞≥¨†ממשיכה†הועדה†המחוזית†להימנע†מקבלת†החלטה

מהעתירה†עולה†כי†הסחבת†ארוכת†השנים†מגדילה†משמעותית†את

העלויות†ואת†השקעת†הזמן†של†היישוב†ותושביו¨†בשל†הצורך†לשוב

†ולהתאימה†לשינויים ולעדכן†את†התוכנית†שכבר†הייתה†בהפקדה¨

Æחיצוניים†המתרחשים†כל†העת

עוד†מצוין†בעתירה†כי†במצב†הנוכחי¨†בשל†העדר†תוכנית†מתאר†יישובית¨

נאלץ†כל†תושב†המבקש†לבנות†את†ביתו†בגני†עם¨†להכין†תוכנית†בניין

Æעיר†נקודתית†משלו

בגני†עם†טוענים†כי†אם†לא†תאושר†התוכנית¨†תיבלם†התפתחות†הישוב¨

Æיעלם†נוכח†התרחבותה†של†הוד†השרון† †הכפרי †וצביונו הוא†יזדקן

ראש†המועצה†ד¢ר†מוטי†דלגßו†אמר†כי†הוא†ער†למצוקת†התושבים†וכי

שוחח†בנושא†עם†יו¢ר†ועדת†ההתנגדויות†שלומית†דותן¨†העמידה†על

Æדחיפות†הנושא†והנ¢ל†הבטיחה†כי†תמסור†את†החלטתה†בהקדם

ילדי†מושב†שדי†חמד†בשכבות†גß≠חß†קיימו†את†ה¢פסטיחמד¢†הראשון

≠†פסטיבל†שירי†ילדים†ונוער¨†שהכנסותיו†קודש†לאגודה†למלחמה

בסרטןÆ†כל†שכבת†גיל†בחרה†נושא†ושיר¨†ערכה†הקלטות†באולפן

†ילדי†שכבת†טß¨†השכבה Æוהכינה†כוריאוגרפיה†ותפאורה†למופע

הבוגרת†של†המושב¨†הנחו†את†הערב†ואף†הכינו†את†הקליפ†¢העיירה

Æשלי¢†המתאר†את†המיוחד†בשדי†חמד

לאחר†שבועות†רבים†של†הכנות†התקיים†הערב†הגדול†בבית†העם†בשדי

חמדÆ†האגודה†למלחמה†בסרטן†הביעה†תודתה†במכתב†ששלחה†לילדי

המושב¨†ואילו†בשדי†חמד¨†בשל†ההצלחה†הגדולה†של†האירוע¨†הכסף

הרב†שנתרם†ובעיקר†תרומתו†של†הפסטיחמד†לגיבוש†החברתי†בקרב

Æכל†ילדי†המושב¨†שוקלים†להפוך†את†הפסטיחמד†למסורת†שנתית

הפסטיחמד גני†עם†נגד†הועדה†המחוזית
לתכנון†ובנייה

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†∂



מודעה



למעלה†מ≠†∞∞μ≥†תושבי†המועצה†השתתפו†בצעדת

דרום†השרון†המסורתית†לאורך†נחל†הירקון†שהתקיימה

בחודש†שעברÆ†לרשות†המשתתפים†עמדו†שני†מסלולים

Æק¢מ†∑Æμ†ק¢מ†ומסלול†ארוך†בן†μÆμ†לבחירה∫†מסלול†קצר

†הדרך †את †למשתתפים †הנעימה †כלייזמרים מוזיקת

ובטחנת†הקמח†אבו≠רבח†ארגנו†בני†הנוער†ממושב††שדי

חמד†אפיית†פיתות†על†טבונים†לצלילי†קונצרט†שנערך

במקוםÆ†לאורך†המסלול†מוקמו†מוקדי†מידע†והסברה

Æשל†החברה†להגנת†הטבע

צעדת†דרום†השרון

נוער†וספורט

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†∏



†אופניים†לקחו†חלק למעלה†מ≠∞∞∞±†רוכבי

במסע†אופניים†לאורך†נחל†הירקון†שערכה

Æהמועצה†האזורית†בחודש†שעבר

הרוכבים†דיוושו†לאורך†הנחל†ופארק†אפק¨†ב≠

≤†מסלולים†בדרגות†קושי†שונות¨†∏†ק¢מ¨†≥±

†לאורך†המסלול Æק¢מ†≤μ†ק¢מ†ומסלול†של

†לנוחות †דרך †ותיקוני †רענון †תחנות נפרסו

†תעודות †חולקו †המסלול †ובסיום הרוכבים

Æלמסיימים

ראש†המועצה†האזורית†דרום†השרון†ד¢ר†מוטי

דלגßו†שהשתתף†ברכיבה†יחד†עם†רעייתו¨†ציין

†חלק†בניווט †המועצה†לקחו †תושבי ¥μ∞≠כ

משפחתי†שנערך†בפארק†אפקÆ†החל†מהשעה

†תורם †הנאה †האוויר †כשמזג †בבוקר¨ תשע

לאווירה¨†יצאו†משפחות†רבות†למסלולי†הניווט

מסלול†קצר†בתחום†הפארק†ומסלול†ארוך†דרך

Æהבפטיסטים† †לפארק †הנופרים בריכת

צעדת†המועצה¨†מסע†האופניים†והניווט
המשפחתי†אורגנו†על†ידי†המחלקה†לנוער

Æוספורט

נוער†וספורט

מסע†אופניים†משפחתי

ניווטט†משפחתי

י כ † המסע † ם ו בסי

המועצה†האזורית†דרום

†חשיבות †רואה השרון

†הספורט †בקידום רבה

העממי†ותמשיך†לפעול

לפיתוח†מסלולי†רכיבה¨

צעדות†ומסעות†אופניים

אזוריים†וארציים†באיזור

Æנחל†הירקון

π†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



בימים†אלו†מוצע†לתושבי†המועצה†לרכוש

†בלבד¨ †ש¢ח ±μ∞† †של †מסובסד במחיר

קומפוסטר†בייתיÆ†הקומפוסטר†הינו†מיכל

פלסטיק†הממחזר†את†הפסולת†האורגנית

הנוצרת†בבית†והופך†אותה†לדשן†אורגני

†המשמעוית †לעזרה †מעבר Æמשובח

ם ר ו ת † ¨ ה פ ש א ה † ח פ נ † ת נ ט ק ה ב

הקומפוסטר†לחינוך†בני†הבית†בחשיבות

Æהמיחזור†ואיכות†הסביבה

†באמצעות †ימכרו הקומפוסטרים

Æדרישה† †לפי †הישובים מזכירויות

כל†הקודם†זוכה

קצרים

∂†תלמידים†מכיתה†דß†בבית†חינוך†מתן¨

עלו†לשלב†הגמר†בתחרות†¢הממציא

הצעיר†לעולם†ירוק¢Æ†השישה†≠†נועם

חורש¨†עופרי†הברון¨†גפן†רוזנברג¨†טל

†תייר †וליאור †כהן †ליאור מרקס¨

השתתפו†בטקס†שנערך†בבנייני†האומה

†שר †החינוך¨ †שר †בנוכחות בירושלים

התמ¢ת†וראש†עיריית†ירושלים†והציגו

את†המצאתם†≠†נעל†בית†עם†תאורה

ללילה†≠†בפני†ועדת†שיפוט†שהורכבה

Æממדענים†ואנשי†תעשיה

פרס†הפעיל†המצטיין†הארצי†של†מינהל†חברה†ונוער†במשרד

החינוך¨†הוענק†החודש†לנועה†פלג†מנירית¨†תלמידת†כיתה†י¢ב

בתיכון†עמיאסףÆ†מזה†≤†שנים†משמשת†נועה†כמדריכה†בתנועת

הנוער†בני†המושבים†ועושה†תפקידה†בהצטיינות¨†כמו†כן†היא

Æנציגת†הישוב†בפרלמנט†הנוער†וחניכה†מצטיינת†בפרס†הנוער

בשנה†שעברה†החליטה†נועה†להתנדב†למען†הקהילה†ביישוב

ובנוסף†להדרכה†היא†חנכה†והיוותה†מעין†¢אחות†גדולה¢†לילד

מניריתÆ†בנוסף†לכל†זה†מזה†כשלוש†שנים†מסייעת†נועה†לאשה

מבוגרת†בישוב†הסמוךÆ†במקביל†חולקו†גם†פרסים†לפעילים

מצטיינים†מחוזיים†והם∫†טל†זילברמן†מכפר†סירקין¨†איל†בירם

מרמות†השבים¨†דור†אגמון†מגן†חיים¨†דור†בריח†ממתן¨†איתמר

Æמוצפי†מירקונה†ונועה†פלג†מנירית

קומפוסטרים
לסביבה†ירוקה

ממציאים†צעירים

פרס†הפעיל†המצטיין

נוער†וספורט

אליפות†משחקי†הכדור
כ≠∞μ¥†ילדים†מכיתות†דß≠וß†השתתפו†באליפות†המועצה

Æלמשחקי†כדור†שהתקיימה†בחודש†שעבר††בשדי†חמד

הילדים¨†מששת†בתי†הספר†היסודיים†של†המועצה¨†התחרו

ביניהם†במסגרת†שכבות†הגיל†≠†הבנים†בקט≠רגל†והבנות

Æ®כיתות†©בנים†ובנות†±μ≠בכל†שכבת†גיל†התחרו†כ†Æבכדורעף

חודש†המאבק†למלחמה
בסמים†ואלכוהול

Æחודש†יוני†הוכרז†כחודש†המאבק†בסמים†ואלכוהול†בקרב†בני†הנוער†במועצה

במועדוני†הנוער†שבישובים†כפר†מע¢ש¨†כפר†סירקין†ושדי†חמד†התקיימו

Æסדנאות†חווייתיות†בנושא†מניעת†אלכוהול†ועישון†והרצאות†שונות†בנושא

במקביל¨†במהלך†כל†החודש¨†סיירה†ביישובים†ניידת†¢אלטרנתיב¢†של†הרשות

Æהלאומית†למלחמה†בסמים¨†שנפגשה†עם†בני†הנוער†וערכה†פעילויות†מניעה

∞≥≠π∞∞∞μ¥∞†Æלפרטים†נוספים∫†איל†צייג†מנהל†מחלקת†נוער†וספורט†טל

אליפות†כדורעף
החודש†התקיימה†אליפות†המועצה†בכדורעף במושב

Æנשים†וגברים†̈ ̈†נוער שדי†חמד†בהשתתפות†כ≠†∞μ±†ילדים

להלן†המקומות†הראשונים∫

†חמד †שדי ≠† †גרינברג †רותם †של †הקבוצה ≠† ßד≠ßג † כיתות

†חמד † שדי ≠† †פיש †מיטל †של †הß≠וß ≠ הקבוצה כיתות

כיתות†זß≠חß†≠ בנות†≠†הקבוצה†של†אריאלה†שוורצמן†≠†נחשונים

כיתות†זß≠חß†≠†בנים†≠†הקבוצה†של†יניב†נדב†≠†כפר†סירקין

†חורשים ≠† †מלמדובסקי †מיכל †של †הקבוצה ≠† ßט† כיתות

†חמד †שדי ≠† †קציר †גל †של † הקבוצה ≠† †י¢ב ≠ßי† כיתות

נשים†≠†הקבוצה†של†גלי†≠†צופית†   

†השבים †רמות ≠† †קלקשטיין †גל †של †הקבוצה ≠† גברים

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†±∞



קצרים

מועדי†קבלת†קהל†ומספרי†טלפון†חיוניים†במועצה∫
∞≥≠π∞∞∞μ∞±†Æפקס†¨∞≥≠π∞∞∞μ∞∞†Æמרכזית†המועצה†≠†טל

ועדה†מקומית†לתכנון†ובנייה∫†קבלת†קהל∫†יום†שני†בין†השעות∫†∞≤∫≥±≠∞∞∫∂±

Æ±¥∫≥∞≠∞∏∫≥∞†∫יום†רביעי¨†בין†השעות

Æ∞≥≠π∞∞∞μ∂μØ∞†∫טלפון†הועדה†המקומית†Æבימים†בהם†אין†קבלת†קהל

גבייה∫†שעות†מענה†טלפוני†וקבלת†קהל∫

Æ±∂∫∞∞≠±≥∫∞∞†∫קבלת†קהל†בין†השעות∫†∞≤∫∏∞≠∞∞∫≤±¨†מענה†טלפוני†בין†השעות††¨ßה†¨ßד†¨ßב†¨ßימים†א

Æ±μ∫∞∞≠±≤∫∞∞†∫מענה†טלפוני†בין†השעות†¨±∏∫∞∞≠±μ∫∞∞†∫קבלת†קהל†בין†השעות†¨ßיום†ג

Æבעת†קבלת†קהל†אין†מענה†טלפוני

Æ∞≥≠π∞∞∞μ±≤†∫פקס††¨∞≥≠π∞∞∞μ∞¥ØμØ∂Ø∑Ø∏ØπØ±∞†∫טלפון†מחלקת†הגבייה

מאות†תושבי†חגור†השתתפו†בחנוכת†מגרש†הספורט†החדש

בישוב†שנערך†במעמד†ראש†המועצה†ד¢ר†מוטי†דלגßו¨†יו¢ר

הועד†המקומי†דוד†כהן†ויו¢ר†ועד†האגודה†ניסים†אשכנזיÆ†מגרש

Æהספורט†כולל†מגרשי†כדורסל¨†מגרש†טניס†ומגרש†פטנק

מועדון†נוער†ברמות†השבים

†הנוער †של†מועדון בנייתו

†עומדת †השבים ברמות

≥≥∞† †במועדון Æסיום† בפני

†אולם †הכוללים מטרים

Æמרכזי†וחדרי†חוגים

מגרש†ספורט†בחגור

מתמודדים†עם
הכאב

לאחר†הארוע†הקשה†בקיבוץ†רמת†הכובש¨

בו†שם†קץ†לחייו†אחד†החברים†אחרי†שירה

†נערכה ופצע†את†מנהל†הקהילה†בקיבוץ¨

המחלקה†לשרותים†חברתיים†בשיתוף†עם

̈†להעניק†סיוע†בעת ממלאי†תפקידים†בקיבוץ

†עובדים†סוציאלים†ופסיכולוגים Æהמשבר

חברו†אל†מנהלי†הקהילה†ויחד†הובילו†את

ההתערבותÆ†צרכי†התושבים†מופו†ועובדים

Æבמשפחות† †מטפלים †החלו סוציאלים

השרות†הפסיכולוגי†הופעל†על†מנת†לפתור

†ובתי †הגנים †ילדי †אצל †ושאלות מצוקות

הספרÆ†יחד†עם†עובדת†סוציאלית¨†תושבת

רמת†הכובש¨†התקיימו†קבוצות†דיבוב†לצורך

†ולבסוף¨ †טראומה †פוסט †תהליך מניעת

†לטיפול †נכנסו †צורך משפחות†שהרגישו

Æים †המקצועי †העובדים †עם פרטני

חוגגים†את†שבועות
חג†השבועות†צוין†בארועים†לכל†המשפחה†שהתקיימו†בישובי†המועצהÆ†הילדים†וההורים†נהנו

משלל†פעילויות†שהוכנו†עבורם†ע¢י†ועדות†התרבות†הישוביותÆ†בתמונה†ביכורי†התינוקות†בשדה

Æורבורג
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מודעה



חינוך

Æמסיבת†יום†העצמאות†בגן†כלנית†שבנירית†נערכה†השנה†בהרכב†יוצא†דופן

במקום†הורים¨†הוזמנו†השנה†לקחת†חלק†באירוע†הסבים†והסבתות†של

ילדי†טרום†החובה¨†שהגיעו†מכל†קצוות†הארץ†לקחת†חלק†בחגיגהÆ†ילדי†הגן

נערכו†מבעוד†מועד†ולמדו†את†שירי†ארץ†ישראל†וריקודי†העם†המוכרים†גם

Æלסבים†ולסבתות¨†וביום†החגיגה†יצאו†שני†הדורות†יחדיו†במחולות†ובשירה
בבית†הספר†¢אהרונוביץ¢†בכפר≠מל¢ל†הוקמה†חצר†מתמטית

ראשונה†מסוגה†בארץÆ†החצר†מאפשרת†לתלמידים†למידה

מתמטית†באמצעות†משחק¨†מגוון†גדול†של†תחנות†ומשחקים

†לוח†מאה†ענק מתמטיים†הוצבו†בחצר†בית†הספר†ובכללם∫

†באולינג †מסלול † †הכפל¨ †לוח †של †ותרגול †למידה המאפשר

המאפשר†היכרות†עם†מספרים†ופעולות†מתמטיות¨†קליעה

למטרה†המעודדת†קליעה†לסל†תוך†ביצוע†פעולות†חישוב¨

מטר≠רץ†≠†קורה†באורך†∞≥†מטרים†המעודדת†שיווי†משקל†ופתרון

†ענק†לפיתוח†קואורדינציה †חידות†גפרורי בעיות†מתמטיות¨

וחשיבה†חזותית¨†צורות†פלא†הנדסיות†ענקיות†המאפשרות

בניית†ענק¨†סודוקו†תלת†מימדי¨†חשבוניית†ענק†המאפשרת

לילדים†לראות†את†הפעולה†החשבונית¨†וקוביות†סומו†גדולות

Æהמאפשרות†בניית†צורות†תלת†ממדיות

ßהחצר†המתמטית†מיועדת†לכל†תלמידי†בית†הספר†משכבה†א

ועד†שכבה†וÆß†היא†מהווה†כלי†הוראה†לצוות†המורות†למתמטיקה

̈†ומשמשת†את†התלמידים לשימושן†במהלך†שיעורי†המתמטיקה

Æלפעילות†חופשית†בזמן†ההפסקות

חצר†מתמטית
ßבבית≠ספר†¢אהרונוביץ

חגיגה†בין†דורית†בנירית

קונצרט†הסיום†השנתי†של†פרויקט†פעמה†התקיים†בהיכל†התרבות†של

המועצה¨†בנוכחות†תלמידי†שכבות†אß≠גß†מששת†בתי†הספר†היסודיים†של

ßג≠ßבמסגרת†פרויקט†פעמה†נחשפים†כל†תלמידי†כיתות†א††Æהמועצה

לקונצרטים†מוסיקליים†על†מנת†לתרום†להתפתחותם†כאנשי†תרבות

סבלנים†וסובלניםÆ†הילדים†שגדשו†את†האולם†בשלושה†מחזורים¨†הקשיבו

למוסיקה†הקלאסית†המוכרת¨†אותה†שמעו†פעמים†רבות†לאורך†השנה

במהלך†מפגשים†קאמריים†עם†נגני†תזמורת†סמפונייט†רעננה†ובשיעורי

המוסיקהÆ†הפעם†זכו†לשמוע†את†המוסיקה†מבוצעת†במשך†חמישים

Æדקות†רצופות¨†על†ידי†תזמורת†מלאה†בת†כ≠∞¥†נגנים

קונצרט†סיכום†שנה

לוח†מאה†ענק†ללמידה†ותרגול†של†לוח†הכפל
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סוף†שנה†בבית†חינוך†ירקוןחינוך

קבלת†פנים
בוגרי†שכבות†וß†מבתי†הספר†המיועדים†ללמוד†בבית†חינוך†ירקון†בשנת

הלימודים†הבאה¨†הוזמנו†לבית†הספר†לבוקר†של†היכרות†קרובהÆ†במהלך

הביקור†נפגשו†התלמידים†עם†מנהלת†בית†הספר†חנה†צוקרמן†וצוות

המורים†ועם†נציגי†שכבת†זß†שסיפרו†על†תהליך†הקליטה†שלהם†ועל

הרגשתם†בבית†הספר†כיוםÆ†לאחר†מכן†יצאו†התלמידים†לסיור†מודרך

Æברחבי†בית†הספר

מגמת†האומנות††בבית†חינוך†ירקון†ציינה†את†סוף

השנה†בתערוכת†עבודות†מרשימה†של†תלמידי

Æי¢א¨†שהתקיימה†בגלריה†של†בניין†המועצה†¨ßי

התערוכה†נפתחה†בערב†חגיגי†שהתקיים†במעמד

מנהל†מחלקת†החינוך†במועצה†מאיר†אבירם¨

מנהלת†בית†הספר†חנה†צוקרמן†ובנוכחות†הורים¨

Æמורים†ותלמידים†שסיירו†בהתרגשות†בין†היצירות

ßדיוקן†עצמיß†היה†�†ßנושא†העבודות†של†שכבת†י

ואילו†של†שכבת†י¢א†�†ßמבט†אישי†על†המשפחה

†יוצרי †של †האישיים †¢ההסברים Æßהמורחבת

התמונות†היו†מרתקים¨†בעיקר†לאור†העובדה†כי

בני†משפחותיהם†נכחו†במקום†וניכר†דמיון†רב†בין

הציורים†למציאות¢†אמרה†יעל†אדלמן¨†רכזת

Æהמגמה

מגמת†אומנות

במסגרת†לימודי†הספרות†בßירקוןß¨†בחרו

תלמידי†שכבות†זß≠יß¨†יצירה†ספרותית†אותה

למדו†במהלך†השנה†ו¢תרגמו¢†אותה†ליצירת

†סרטים¨ †מגוונים∫ †היו †התוצרים Æאומנות

מצגות¨†משחקי†מונופול¨†פסלים¨†ציורים

ועודÆ†היצירות†הוצגו†בתערוכה†שנערכה†ביום

ההורים†האחרוןÆ†כל†תלמיד†הציג†את†יצירתו

Æמאחוריה† †העומד †הרעיון †את והסביר

בתמונה∫†יצירתה†של†תלמידת†כיתה†יß†דנאל

Æ¢דמשק†שהוכנה†על†פי†הספר†¢לא†בלי†בתי

סיור†זהות
תלמידי†שכבת†יß†יצאו†לסיור†לימודי†בירושלים¨†כהשלמה†לנושא†המרכזי

השנתי†¢להיות†אזרח¢†≠†אותו†למדו†במסגרת†שעות†מחנךÆ†הסיור†היווה

המשך†ישיר†לטקס†חלוקת†תעודות†זהות†שהתקיים†בבית†הספר†בחודש

ינוארÆ†הסיור†החל†במוזיאון†ßהרצלß†¨†המשיך†בחלקת†גדולי†האומה

Æישראל† †בכנסת †והסתיים †הרצל †בהר †הצבאי †הקברות ובבית

תלמידים†יוצרים

†המוסיקה †מגמת †ערב †התרבות †בהיכל †התקיים †החודש בסוף

בהשתתפות†ראש†המועצה†ד¢ר†מוטי†דלגßוÆ†תלמידי†המגמה¨†תלמידי

כיתות†יß†ו≠י¢א†הפליאו†לנגן†בקלידים¨†בס¨†תופים¨†סקסופון¨†גיטרות¨

חליל†צד†וצßלו†ואף†לשיר†בסגנונות†שונים†ובעיבודים†מעניינים†ומפתיעים

Æאז†לטיני†וישראליßשל†סגנונות†מגוונים∫†רוק¨†קלאסי¨†ג†ßשרקמו†קולאז

באחד†השירים†שולב†קטע†מחול†של†רקדנית†מוכשרת¨†ירדן†אלקיים

Æמלצר† †הרן ¨ßט† †משכבת †צעיר †אורח †אמן †ניגן †אף †נוסף ובקטע

הנחו†את†הערב†שניים†מתלמידי†המגמה†¨†הדר†אלקבץ†ואור†ברמן

Æבשילוב†של†הקרנת†סרטונים

אורות†הבמה†וההרמוניה†הנפלאה†בביצוע†שלושה†עשר†קטעי†שירה

וקטעים†אינסטרומנטליים†הותירה†את†מאות†האנשים†שישבו†©ואף

Æרקדו®†בקהל†נלהבים

מגמת†מוסיקה

תלמידי†מגמת†המוסיקה†בהופעה†חיה

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†±¥



Æו¨†ציפי†אבנון¨†מנהלת†עמי†אסף¨†הורים¨†מורים†ותלמידיםßמוטי†דלג†ßדר

בתערוכה†שנמשכה†כשבוע¨†הציגו†בוגרי†המגמה†עבודות†גמר†מגוונות

שנעשו†בטכניקות†שונות†כצילום¨†ציור†על†בד†קנווס¨†ציור†על†דיקט¨

שימוש†ב¢רדי≠מייד¢†©חומרים†מוכנים®¨†פיסול†בחמר†ובעיסת†נייר¨

עבודות†בדו≠מימד†ועבודות†בתלת≠מימדÆ†ביצירותיהם†עסקו†התלמידים

במציאות†ßפנימיתß†ובמציאות†ßחיצוניתß†וחלקם†התייחס†לאירועים

Æאקטואליים

מגמת†התיאטרון
מגמת†התיאטרון†הידועה†כאחת†ממגמות†התיאטרון†הגדולות†והטובות

בארץ¨†העלתה†גם†השנה†ארבע†הפקות†בגרות†מרהיבותÆ†ההפקות¨

שזכו†לציון†לשבח†מבוחני†משרד†החינוך¨†עסקו†בחומרים†שעיקרם

ביקורת†חברתית†נוקבת†על†החברה†של†ימינו†השמה†לה†למטרה†להשיג

Æיותר†על†חשבון†החלש

מגמת†הקולנוע
ערב†הסיום†של†מגמת†הקולנוע†התקיים†במתכונת†של†ערב†¢אוסקר¢

חגיגי¨†במהלכו†הוזמנו†היוצרים†להציג†את†שלושת†הסרטים†שהופקו

השנה†במסגרת†המגמה†ולקבל†מראש†את†פרס†¢עמי†אסף¢†בקטגוריות

Æהשונות

הערב†המרגש†התקיים†לאחר†שלוש†שנות†התנסות†בכתיבת†תסריט¨

צילום¨†בימוי¨†עריכה†והפקה¨†ולאחר†עבודה†מרתונית†וקשה†על†הפקת

שלושה†סרטים†באורך†μ±†דקות∫

הסרט†¢לחיות†ולא†להיות¢†העוסק†בבעיות†חברתיות†של†תלמיד†תיכון

הסובל†מניכור†ומאלימות†מצד†חבריו†לכיתה†ומוצא†עצמו†מנחם†נער

Æקטן†ממנו†הסובל†מסיטואציה†דומה

הסרט†¢בתת†ההכרה†שלי¢†העוסק†באקטואליה†המסתתרת†מאחורי

Æקומדיה†הזויה¨†כמעט†שטותית†על†בטטה†שנגנבה

הסרט†¢זמניזמאני¢†≠†סרט†רפלקסיבי†המצטט†קטעים†מסרטים†שונים

ומספר†סיפור†הומוריסטי†מטורף†על†ניסיון†להשיב†לחיק†המשפחה†שעון

Æיקר†העובר†מאב†לבן

הסרטים†הופקו†בהנחיית†מורי†המגמה∫†בק†יצחקי¨†אלדר†כהן†והדס

לזראה†מאורÆ†שניים†מהם†ישלחו†להתמודד†מול†עשרות†סרטי†תלמידים

בפסטיבל†יצירה†צעירה†המתקיים†מדי†שנה†במסגרת†פסטיבל†הקולנוע

ירושליםÆ†במגמה†מקווים†כי†סרטי†השנה†יצליחו†בפסטיבל†ואולי†אף

יעפילו†על†ההישג†המרשים†מהשנה†שעברה∫†מקום†שלישי†לסרט†≠

Æ¢מקום†להיות¢

מגמת†האומנות
≥≤†עבודות†אומנות†מגוונות†ומרשימות†הוצגו†בתערוכת†הגמר†של†מגמת

האומנות†בעמיאסף¨†שנפתחה†בערב†חגיגי†בהשתתפות†ראש†המועצה

בתיכון†עמי†אסף†ציינו†מגמות†קולנוע¨†אומנות†ותיאטרון†את†סיום†השנה†בהפקות†סוף†שנה†מושקעות†ומרהיבות†שהוצגו

Æבפני†תלמידי†בית†הספר¨†הורים¨†מורים¨†בוגרים†ותושבי†דרום†השרון

סוף†שנה†בבית†ספר†עמי†אסף
חינוך

עבודתה†של†ירדן†מסילתי

העבודה†על†ההפקות†התבססה†על†שיטת†האנסמבל†עליה†מתבססים

הלימודים†המעשיים†במגמה†ועל†היסודות†עליהם†בנויה†המגמה∫†ערכים¨

†עיבודים†מרגשים †ההפקות†הציגו Æאישית† †והעצמה †צוות עבודת

̈†¢רווקים†ורווקות¢¨ ועוצמתיים†לארבע†הצגות†מוכרות∫†¢מעלה†קרחות¢†
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נוער†ומבוגרים¨†לאירועים†שונים†שמארגנת†המועצה†ובכלל†זה†אירועי

Æתרבות¨†טיולי†משפחות¨†פעילויות†נוער†ותנועות†הנוער¨†ימי†ספורט†ועוד

בנוסף†מסייעת†המחלקה†לישובים†המבקשים†להזמין†הסעות†לאירועי

Æהיישוב†מקבלנים†שונים

אחזקת†רכבי†המועצה†≠† המחלקה†אחראית†לתקינותם†ובטיחותם

של†כל†רכבי†המועצה∫†אוטובוסים†צהובים†להסעת†תלמידים¨†משאית

מנוף†המתופעלת†על†ידי†המחלקה†הטכנית†לעבודה†בגבהים†©תחזוקת

תאורת†רחוב†בעיקר®¨†מספר†נגררים†ורכבים†פרטים†הנמצאים†בשימוש

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†±∏



יעקב†שהינו
†הבטיחות †וקצין †המחלקה מנהל

יעקב†שהינו†משמש†כמנהל†מחלקת

†של †הבטיחות ן †וקצי התחבורה

†הוא †תפקידו †במסגרת † Æהמחלקה

אחראי†על†מערך†הסעות†התלמידים¨
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†המועצה†ובאוטובוסים †בתיקונים†קלים†ברכבי בנוסף†עוסק†מיקי

הצהובים†ומחזיק†מחסן†חלפים†מאובזר†במטרה†לחסוך†בהוצאות

Æהתחזוקה

מיקי†בלומנטל¨†בן†∑¥¨†מתגורר†בהוד†השרוןÆ†החל†לעבוד†כנהג†אוטובוס

בדרום†השרון†בשנת†∑Æ±ππ†בינואר†∑∞∞≥†מונה†לתפקידו†הנוכחיÆ†בעבר

שימש†מיקי†כקצין†בצבא¨†שירת†במשטרה†במשך†∏†שנים†ולאחר†מכן

היה†נהג†באגדÆ†מיקי†הוא†בוגר†קורס†בניהול†משרד†היסעים†ובעל†ידע

blumental@dsharon.org.il†∫דוא¢ל††∞μ∑≠∑∑±≤±∞≤†∫טלפון†Æטכני†רב

±π†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



מודעה

נפתח†סניף
כוכב†יאיר

נפתח†סניף
כוכב†יאיר

לרגל†הפתיחה
ביטוח†חובה†מתנה°°

™†בכפוף†לתקנון



השירותים†הוטרינריים
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ישוב
מועצה

עדנים

כפר†סירקין

מועצה

גבעת†חן

נירית

ירחיב

מועצה

מתן

תאריך
∞μÆ∞∑Æ∞π

∞μÆ∞∑Æ∞π

±πÆ∞∑Æ∞π
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בין†השעות
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התחדש†המבצע
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≤±†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני

מזל†טוב°



התחנה†לטיפול†בזוג
במשפחה†ובפרט

התחנה†לטיפול†בזוג¨†במשפחה†ובפרט†נועדה†לתת†כלים¨†רעיונות†ודרכי

Æהתמודדות†חדשים†בבעיות†במשפחה¨†בחיי†נישואין†ובטיפול†בפרט

מטפל††מקצועי†עוזר†לאבחן†את†הבעיה†ובטכניקות†טיפוליות†שונות

Æלהגיע†למצב†הרצוי†בטווח†הקצר

תחומי†הטיפול∫†לחץ†בחיי†משפחה¨†התמודדות†עם†ילדים†בשלבי

התפתחות†שונים¨†קצר†בתקשורת†בין†חברי†משפחה¨†בעיות†משמעת¨

משבר†בחיי†נישואין¨†החלטה†קשה†על†פרידה†וגירושין¨†התמודדות†עם

Æנישואים†שניים¨†סיוע†פרטני†במצבי†משבר†ומצוקות†אישיות

צוות†התחנה†מונה†מטפלים†ומדריכים†משפחתיים†וזוגיים†בעלי†תואר

Æשני†שהתמחו†והוסמכו†בתחום†הטיפול†במשפחה†בנישואין†ובפרט

Æכל†תושב†המועצה†מוזמן†לפנות†אישית†אל†התחנה†øכיצד†פונים
Æהטיפול†כרוך†בתשלום†ומסובסד†ע¢י†המועצה†האזורית

∞≥≠π∞∞∞μ∏∑†∫†לטיפול†משפחתי†¨∞≥≠π∞∞∞μ∏∏†∫לטיפול†זוגי

שמירה†על†סודיות†ופרטיות°°

שירותים†חברתיים

פורום†רשות†בנושא†גישור†בקהילה†התקיים†במועצה†האזורית†כחלק

מהמגמה†להרחיב†את†שירותי†הגישור†לתחומים†קהילתיים†נוספים

̈†הידברות†והקניית†שפת†הגישורÆ†הפורום†התקיים כמו†בניית†הסכמות

בהשתתפות†ראש†המועצה†ד¢ר†מוטי†דלגßו†וכ≠∞μ†חברי†וראשי†ועדים¨

†מועצות †נציגי †גננות¨ †ספר¨ †מנהלות†בתי †ציבור¨ †נציגי מזכירים¨

Æהתלמידים†ומנהלי†מחלקות†במועצה

מטרת†המפגש†הייתה†לחשוף†את†פעילות†המרכז†בפני†הציבור†ולקיים

דיאלוג†ושיח†לגבי†צרכי†הקהילה†השונים†והמענים†היכולים†להינתן

באמצעות†גישור¨†דיאלוג†ובניית†הסכמותÆלהתמודדות†עם†סכסוכים†ואי

Æהסכמות

פורום†הגישור†זכה†להשתתפות†ערה†של†נציגי†הציבור†והוא†מהווה

תחילת†דרך†של†שיתופי†פעולה†עתידיים†בין†מרכז†הגישור†לקהילה¨†זאת

̈†ירושה® ̈†בן†ממשיך בנוסף†להמשך†קיום†הגישורים†המשפחתיים†©גירושין

Æבהם†מתמחה†המרכז

∞≥≠π∞∞∞μ∏≥†Æלגישורים†בכל†תחום¨†ניתן†לפנות†לענת†אהרון†בטל

עד לשנה שעברה†הופעל בנווה†ימין מעון על†ידי נעמ¢ת ובו מספר

ילדים הולך ופוחתÆ בעקבות זאת¨ החליט ראש המועצה ד¢ר מוטי

דלגßו להעניק שירות חלופי לגיל הרך†באמצעות†המועצה¨ והשקיע

סכום נכבד בהתאמת המבנה¨ החצר והציודÆ לאחר שעבר לניהול

המועצה עבר המעון מהפך שהחל בשיפוץ כללי¨ רכישת ציוד חדש

ומתקדם†וגיוס צוות מקצועי†וניהולי†חדש

Æמספר הנרשמים עלה בהתמדה†מ≠†∞¥ ילדים בפתיחת השנה

למקסימום האפשרי של†μ∂†ילדים בסיומהÆ בתחילת מרץ כשנפתח

הרישום לשנת הלימודים הבאה¨ הגיע המעון לתפוסה כמעט מלאה

בתוך ימים ספוריםÆ† מחצית מהילדים הם מנווה ימין והשאר מגיעים

Æמישובי מועצה נוספים

Æההרשמה†לשנת†הלימודים†תש¢ע†הסתיימה†בימים†אלו

¢דורות¢†בכפר†מעש†חוגג†עשור
בסוף†חודש†אוגוסט†תתקיים†במועדון†הותיקים†¢דורות¢†בכפר†מעש

ßחגיגת†העשורß¨†חגיגה†לציון†עשר†שנים†למועדוןÆ†החגיגה†תכלול†שירה

בציבור†ומערכונים†וחיבורים†סטיריים†פרי†יצירתם†של†החברים¨†כמיטב

המסורת†בדורותÆ†כמו†כן†תיערך†תערוכה†של†חברי†החוג†לציורÆ†חוג

הציור†מתקיים†בימי†שני†בבוקר†בהדרכת†הצייר†איתן≠אלון†מנשרוב¨

Æהתייחסות†אישית†מובטחת†Æוהוא†ממשיך†לקלוט†חברים†חדשים

∞≥≠π∞∏∞∏¥μ†≠†לפרטים†נוספים†≠†רבקה†רון¨†מנהלת†דורות

פורום†רשות†בנושא†גישור†בקהילה

מעון עופרים
מעון עופרים בנווה ימין מציין את סיום השנה הראשונה והמוצלחת

לפעילותוÆ†מעון עופרים הוא מעון חריג בנוף המעונות בארץÆ†בשל

העובדה†כי הוא אינו מופעל על ידי ארגונים†כנעמ¢ת או ויצ¢ו†ואף

אינו מעון†פרטיÆ† מפעילת המעון היא המועצה האזורית דרום
השרון¨ באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†≤≤

למעון†עופרים†במושב†נווה†ימין
Æות†בעלי†ניסיון¨†למשרה†מלאהØות†מטפליםØדרושים

∞π≠∑∂∑μπ∑∞†Æ∞μ¥≠¥¥∂≤±¥≤†∫לפרטים
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מכללה†אזורית†¢דורות¢†כפר†מע¢ש
π∫≥∞≠ב†¨ßיום†ה†¨†π∫¥μ†≠ב†ßהתעמלות†≠†כל†יום†ג

∏∫¥∞≠π∫¥∞†≠ב†¨ßחוג†ריקודי†עם†≠†בימי†ג

מכללה†אזורית†¢הדרים¢†שדה†ורבורג
π∫∞∞≠התעמלות†≠†יום†שני†ב≠†∞∞∫±±¨†שישי†ב

פלדנקרייז††≠†יום†שלישי†ב≠†∞∞∫∂±

������

�������	
��

����������������

���

����������


�����������
��

��������������

������������������

�����������

���	��������������

���������	�������

�������

�	�����������

��������

	�
��

�� 

!� 

 � 

"� 

#�� 

#$� 

#%� 

#"� 

�#� 

�&� 

�%� 

�'� 

&(� 

���

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

)�

��

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

#(*$!

�
����

��
����

����������

��������

������

���������	

���������

���������

����	�����

�������

�����������

��������	

���	�����

������������

פעילות†חודש†יולי

פעילות†חודש†אוגוסט

ßו≠ה†ßג†¨ßהמכללה†פתוחה†בימים†א
Æ±≤∫∞∞≠∞∏∫¥μ†בין†השעות

לפרטים∫†רבקה†רון¨†רכזת†חברתית
∞≥≠π∞∏∞∏¥μ†¢ומנהלת†¢דורות
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∞π≠∑∂∞≥∏∑∂†Æפקס†¨∞π≠∑¥∏±∏¥¥†∫לפרטים

שירותים†חברתיים
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¨∞π≠∑¥∏±∏¥¥†¨לפרטים†נוספים†אפשר†לפנות†ל≠†סגלית†שטרן

Æאם†אין†מענה¨†ניתן†להשאיר†הודעה

רוצים†להכיר†את

עולם†המחשבים
ø

אנו†פותחים†קורסים†מיוחדים¨†בני†שני†מפגשים†כל†אחד
Æבהם†נלמד†איך†פותחים†תיבת†מייל†ומשתמשים†בה

הקורסים†יתקיימו†בחדר†המחשבים†במכללת†הדרים†בשדה†ורבורג
Æמשתתפים†בכל†קורס†¥≠μ†ויכללו

Æאין†צורך†בידע†מוקדם†Æאת†הקורסים†מעבירות†תמי†פרבר†וסגלית†שטרן

 Æהקורסים†מתקיימים†בחינם¨†כשירות†של†העמותה†לוותיקים

≤≥†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



מודעה



יד≠ושם

ßדורותß†תתקיים†במועדון†̈ ±∞∫¥μ†בשעה†̈ ̈†∏≥†יולי ביום†שלישי

בכפר†מעש†ההרצאה†¢לכל†איש†יש†שם†≠†תרומת†הזיכרון

Æ¢האישי†להנצחה†הלאומית

ההרצאה†מיועדת†לניצולים¨†בני†משפחותיהם†וכן†לציבור†הרחבÆ†במהלך

ההרצאה†יוסבר†מהם†דפי†העד†וכיצד†למלא†אותם†ויובאו†סיפורים†על

Æßדפי†העדß†כמה†מפגשי†קרובים†מרגשים†שהתרחשו†בעקבות†מילוי

פרויקט†איסוף†השמות†של†ßיד†ושםß†נכנס†לאחרונה†להילוך†גבוה†בשל

העובדה†כי†מספר†הניצולים†פוחת†בהדרגה†ואילו†במאגר†השמות†בßיד

Æשלושה†מיליון†ושש†מאות†אלף†שמות†ßרקß†רשומים†נכון†להיום†ßושם

סינטיה†וורוצלבסקי¨†מנהלת†הפרויקט¨†ומי†שתעביר†את†ההרצאה

בדרום†השרון¨†מספרת††שמטרת†דפי†העד†היא†לתעד†ולהנציח†את

סיפורם†האישי†של†הנספים†בשואה†על†ידי†מילוי†מקסימום†הפרטים

̈†בני†משפחתם¨ ̈†מקצועם הידועים†מהביוגרפיה†האישית†שלהם∫†היכן†היו

קורותיהם†במהלך†המלחמה†ונסיבות†הירצחם¨†לרבות†הוספת†תמונות¨

Æמכתבים†וחפצים†≠†אם†יש

למרות†שזה†נראה†מתבקש¨†רבים†עדיין†לא†מילאו†ßדפי†עדÆß†¢אולי†זה

†במיוחד†לאור†העובדה†שהחברה בגלל†הקושי†הרגשי†עם†הסיפור¨

הישראלית†לא†עודדה†ניצולים†לספר†מה†היה¨†אלא†למהר†ולבנות†חיים

חדשים¢†אומרת†סינטיהÆ†¢אותם†ניצולים†היו†גם†מאוד†עסוקיםÆ†הם

הקימו†משפחות†ועבדו†מאוד†קשה†בהקמת†הארץ†ודווקא†היום†יש†להם

המון†פנאי†לחשובÆ†רבים†מאלו†שואלים†את†עצמם†ßלמה†דווקא†אני

שרדתיß¨†מגיעים†למסקנה†שיש†להם†חובה†מוסרית†לתעד†ולמסור†מידע

Æ¢למען†הדורות†הבאים†Æעל†אילו†שלא†שרדו

"אם�יקרה�משהו,�הייתי�רוצה�שיהיה�אדם�שיזכור�כי�חי�מישהו
Æ±π¥±†בשם�דויד�ברגר"�דויד†ברגר¨†בן†±≥†במותו¨†במכתבו†האחרון¨†וילנה

פרויקט†איסוף†שמות†הנספים†בשואה†מגיע†לדרום†השרוןÆ†בקרוב

יגיעו†לבתי†ניצולים†ומכרי†ניצולים†ברחבי†המועצה¨†מתנדבים†מטעם

ßיד†ושםß†שיסייעו†להם¨†על†פי†בקשתם¨†למלא†ßדפי†עדß†ובהם†כל

Æהפרטים†הידועים†על†קרוב†משפחה†או†מכר†שנרצח†בשואה
לכל†איש†יש†שם

בßיד†ושםß†גילו†כי†סיוע†במילוי†הטפסים†חיוני†מאוד†לניצולים†שהרעיון

למלא†טפסים†לבד†מאוד†מרתיע†אותםÆ†אותם†קשישים†זקוקים†למישהו

שיגיע†אליהם¨†יראיין†אותם†ויקשיב†להםÆ†¢לעיתים†האוזן†הקשבת†הזו

יוצרת†ידידות†ומביאה†למפגשים†חוזריםÆ†פעמים†רבות†דווקא†למראיין

הם†מצליחים†לספר†את†מה†שלא†יכלו†לספר†כל†השנים†לבני†משפחתם

ועצם†השיחה†מאוד†מקילה†עליהםÆ†זה†מעניין¨†אבל†ילדים†לרוב†אינם

Æ¢מהוריהם†ßדפי†עדß†יכולים†לגבות

מתנדבי†ßיד†ושםß†המגיעים†לגבות†עדות¨†עוברים†הכשרה†מקיפה†בßיד

̈†כיצד†לנהל†את†השיחה ושםß†במהלכה†הם†לומדים†כיצד†לגשת†לבית†ניצול

Æוכיצד†להתמודד†רגשית†עם†הסיפורים

תושבי†דרום†השרון†מוזמנים†להגיע†להרצאה†ולשמוע†בין†השאר†על†מאגר

שמות†הנספים†הקיים†בßיד†ושםß¨†על†אופן†הוספת†השמות†ועל†חיפוש

שמות†בשפות†השונותÆ†הציבור†ייקרא†למלא†ßדפי†עדß†והמעוניינים†יוכלו

Æהדפים† †במילוי ויסייעו † †לביתם †שיגיעו †מתנדבים להזמין

תושבים†המעוניינים†להיפגש†עם†מתנדבØת†לשם†סיוע†במילוי†ßדפי

עדß¨†או†לקבל†לביתם†ßדפי†עדß†למילוי†עצמי¨†מוזמנים†להתקשר†לßיד

Æ∞≤≠∂¥¥≥∏∞∏†≠†בטלפון†ßושם

†לאסוף†עדויות†מצולמות†של†ניצולים ßיד†ושםßבמקביל†ממשיכים†ב

המבקשים†לספר†את†סיפורם†שלהםÆ†ניצולי†שואה†המעוניינים†לזמן

לביתם†©ללא†תשלום®†את†צוות†הצילום†המקצועי†של†ßיד†ושםß†לשם†גביית

Æ∞≤≠∂¥¥≥∑μ≥†%†עדות¨†מוזמנים†להתקשר†לרכזת†גביית†עדויות†בטלפון

Æהמצולם† †הדיסק †של †העתק †ניצול¨ †כל †יקבל †התיעוד בתום

את†מאגר†שמות†הנרצחים†בשואה†ניתן†לראות†באתר†ßיד†ושםß†בכתובת∫

www.yadvashem.org

ßהדריםß† †הוותיק †האזורית†לחבר במכללה

בשדה†ורבורג¨†התקיים†ביום†השואה†מפגש

̈†במסגרת†פעילות†¢מועדון†הסרט†הטוב¢ ייחודי

†שנת†המצווה†של†שדה †ילדי Æשל†המכללה

ורבורג†ומדריכיהם¨†הגיעו†לצפות†ביחד†עם

חברי†המכללה†בסרט†התיעודי†¢חברי†הכיתה

של†אנה†פרנק¢Æ†הסרט†שהופק†על†ידי†מרצה

המכללה¨†הבימאי†והמפיק†אייל†בורס¨†מתעד

מפגש†עכשווי†בין†שבעה†מבני†כיתתה†של†אנה

Æפרנק¨†הנמצאים†בשנות†השמונים†לחייהם

זוכרים†את
אנה†פרנק

בסרט†משוחחים†השבעה†על†יחסיהם†עם†אנה

ועל†שנות†המלחמה†שלהם¨†כל†זאת†על†רקע

צילומים¨†מכתבים†ואלבומים†אישייםÆ†ילדי†שדה

ורבורג†המצויים†בגילה†של†אנה†פרנק†כשנפרדה

מבני†כיתתה¨†הזדהו†עם†גיבורי†הסרט†ושאלו

שאלות†רבות†על†אנה†פרנק†ועל†ההישרדות

†על †ענו †המכללה †וחברי †בורס †אייל Æבשואה

†הילדים †את †ושיתפו †לב השאלות†בתשומת

Æבמחשבותיהם¨†רגשותיהם†וסיפוריהם†האישיים

מועדון†הסרט†הטוב†בהנחיית†הבמאי†אייל†בורס

מתקיים†במכללה†לחבר†הוותיק†בשדה†ורבורג

Æמדי†יום†שלישי†אחר†הצהרים

∞π≠∑¥∏±∏¥¥†∫מכללת†הדרים
אנה†פרנק

≤μ†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני

יד†ושם
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ÆÆÆהצלחתי†לרזות†ברגע†שמצאתי
קבוצת†שומרי†משקל†קרובה†אליי†הביתה
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קורסים¨†מחנות†וטיולי†קיץ
0†קורס†מד¢צים†ומד¢חים†של†תנועת†¢בני†המושבים¢¨†יתקיים

Æבין†ה≠†∞≤≠±≥†ביוני†ביער†עזריקם¨†בהשתתפות†כ≠∞∏†בני†נוער

�0מחנה†קיץ†של†תנועת†¢בני†המושבים¢†לחניכי†כיתות†דß≠וß†יתקיים

Æבגילבוע†בתאריכים†∑±≠∞±†באוגוסט

�0קורס†מד¢צים†של†תנועת††¢האיחוד†החקלאי¢¨¢בני†המושבים¢

ו¢השומר†הצעיר¢¨†יתקיים†בין†ה≠¥±≠μ†ביולי¨†בגילבוע††וצפויים†להשתתף

Æבו††כ≠∞∞≥†בני†נוער

�0מסעות†¢פלמ¢ח¢†ו¢בעקבות†לוחמים†לשלום¢†של†תנועת†בני

המושבים¨†יתקיימו†בין†ה≠π≥≠∂≥†ביוליÆ†המסעות†יתקיימו†באזור†הר

Æמירון¨†צפת†ובירייה¨†ויסתיימו†בחוף†חוקוק†שבכנרת

�0שבוע†הנוער

בין†התאריכים†∏≥≠∂≥†ביולי†יתקיים†בקרית†המועצה†¢שבוע†הנוער¢Æ†מדי

יום†במהלך†השבוע†תתקיים†במקום†פעילות†שונה†לנוער†כמו†הרצאה¨

נוער†וספורט

הקרנת†הסרט†¢∑±†ק¢ג†של†אהבה¢¨†אוהל†הידברות†בנושא

דתיים≠חילוניים†ושחייה†לילית†שתתקיים†באחד†מבריכות†האזורÆ†עיקבו

Æאחר†הפרסומים†באתר†האינטרנט†של†המועצה†ובלוחות†המודעות

�0קורס†מדריכים†מתקדמים†ומרכזי†שכבה†צעירה†של†תנועת†בני

המושבים¨†יתקיים†בין†ה≠∑≠±†באוגוסט†בקרית†מלאכיÆ†הקורס†מיועד

Æהמדריכים†מזה†שנתיים†או†שלוש†ßיא≠†ßלבוגרי†י

�0מחנה†הקיץ†של†תנועת†הנוער†¢האיחוד†החקלאי¢†יתקיים†בין

התאריכים†≥±≠π†באוגוסט†באנדרטת†הנח¢ל†Æ†במחנה†צפויים†להשתתף

Æכ≠∞∞∑†בני†נוער†מיישובי†המועצה

Æ¢�0מסע†חוף¢†של†תנועת†¢בני†המושבים¢†יתקיים†בין†ה≠∂≠≤†באוגוסט

Æויתקיים†לאורך†חוף†הים¨†מחיפה†דרומה†ßהמסע†מיועד†לבוגרי†כיתה†ט

Æבאוגוסט†בקרית†המועצה†±π≠יתקיים†ב†ßח≠ß¢�0לילה†לבן¢†לכיתות†ז

הלילה†הלבן†יכלול†פעילות†מהנה†לבוגרי†זß≠†חß††כמו†משחקי†חשיבה¨

Æווי¨†משחקי†שולחן¨†פלייסטיישן†ועוד

∞≥≠π∞∞∞μ¥∞≠¥†Æלפרטים†נוספים†מחלקת†נוער†וספורט†טל

לאחר†סגירת†ההרשמה†לא†תתאפשר†רכישת†כרטיסים

מימדיון
פארק†מים†בת¢א≠מגלשות†מים¨

מתקני†מים¨†אבובים†ועוד

נא†להצטייד†בשתייה¨†אוכל¨†כובע¨

בגד†ים†ומגבת

עלות∫†μ∂†ש¢ח

∞π∫∞∞≠±∂∫∞∞†∫שעות†פעילות

לונה†פארק
פארק†שעשועים†עם†מתקנים

חדשים
יום†כיף†בלתי†נשכח°

Æאוכל†וכובע†̈ נא†להצטייד†בשתייה

עלות∫†μ∂†ש¢ח

≤∂Æ∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

שפיים†ונהנים
פארק†המים†שפיים†בקיבוץ†שפיים

הפארק†הגדול†במדינה

מתקני†מים†ובמת†בידור

נא†להצטייד†בשתייה¨†אוכל¨†כובע¨

בגד†ים†ומגבת

עלות∫†μ∂†ש¢ח

∞π∫∞∞≠±∂∫∞∞†∫שעות†פעילות

≤≤Æ∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

עלות∫†μ∂†ש¢ח

שעות†פעילות∫†∞∞∫±≥≠∞∞∫∂±

סופרלנד
פארק†שעשועים†בראשל¢צ

מתקני†שעשועים¨
מכוניות†מתנגשות

נא†להצטייד†בשתייה¨†אוכל

עלות∫†μ∂†ש¢ח

שעות†פעילות∫†∞∞∫±≥≠∞∞∫∂±

±μÆ∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

עלות∫†μ≤†ש¢ח

מתאים†לכל†המשפחה

∞π∫∞∞≠±∂∫∞∞†∫שעות†פעילות

פארק†נחשונית
פעילות†בעשרות†מתקנים†חדשים

בפארק†מוטורי†ובריכות†שחייה

נא†להצטייד†בשתייה¨אוכל¨כובע

בגד†ים†ומגבת

∞∏Æ∞∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

∂
Æ∑
Æ∞
π

±πÆ∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

±≤Æ∏Æ∞∏†∫סגירת†הרשמה

∞≥≠π∞∞∞μ¥∞≠¥†פרטים†נוספים†במחלקת†נוער†וספורט

לונה†פארק
פארק†שעשועים†עם

מתקנים†חדשים

יום†כיף†בלתי†נשכח°

Æנא†להצטייד†בשתייה¨†אוכל†וכובע

π
Æ∑
Æ∞
π

±
≥
Æ∑
Æ∞
π

±
∂
Æ∑
Æ∞
π

≤
∞
Æ∑
Æ∞
π

≤
≥
Æ∑
Æ∞
π

≤∑†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



∞≥≠π∞∞μ∑μ∑†¨∞≥≠π∞∞∞μ¥∞†∫צלצלו†ואתם†מנויים

מי†מפחד†מורגßינה†וולף†≠†הקאמרי
יום†שלישי†ÆπÆ∞π∏†בשעה†∞≤∫∞≥

Æהמחזה†ביסס†לו†מעמד†של†יצירת†מופת

גורגß¨†פרופסור†להסטוריה†ואשתו†מרתה¨†בתו†של†נשיא†האוניברסיטה¨

מארחים†זוג†צעיר¨†ביולוג†שאפתן†שהצטרף†לסגל†המרצים†ואשתו

השבריריתÆ†הרביעיה†עוברת†מסע†ארוך†אל†תוך הלילה¨†הכולל

שעשועים†אכזריים†ומסוכנים.

משתתפים∫†ענת†וקסמן¨†גיל†פרנק¨ נטע גרטי¨ ירון†ברובינסקי

אוגוסט†מחוז†אסייג†≠†הבימה
יום†שלישי†Æ±∞Æ∞π∑≥†בשעה†∞≤∫∞≥

דרמה†משפחתית†מרגשת

איחוד†משפחתי†כפוי†ובלתי†צפוי¨†בעקבות†היעלמות†האב¨†מטיל

את†השבט†המעורער†ממילא†אל†מערבולת†חדשה†של†חיכוכים¨

התפכחויות†וגילויים¨†וחושף†בארסיות†מהפנטת†את†פניו†האמיתיות¨

Æהמדהימות†והמבעיתות†לפרקים†של†מוסד†המשפחה†כולו

Æבהשתתפות∫†גילה אלמגור¨ אלכס†אנסקי¨ ליליאן ברטו†ועוד

הלילה†ה≠†≥±†≠†גשר
יום†שלישי†Æ±±Æ∞π∞±†בשעה†∞≤∫∞≥

הפקה†מוסיקלית†רבת†משתתפים¨†צבעונית†ועשירה¨†על†פי

Æהקומדיה†הידועה†מאת†וויליאם†שייקספיר

המחזה†מספר†על†התאומים†הצעירים†ויולה†וסבסטיאן¨†הניצלים

מהתרסקות†ספינה†ונסחפים†לחופים†שונים†של†אותו†אי†שבו†חיים

Æשוטה†חריף†ואצילים†חצופים†̈ ̈†דוכס†שמאוהב†באהבה רוזנת†יפיפיה

Æבביצוע†תזמורת†חיה

Æועוד†ßמשתתפים∫†מיכל†ויינברג¨†מיקי†לאון¨†אלכסנדר†סנדרוביץ

הנפש†הטובה†מסצßואן†≠†הקאמרי
יום†שלישי†Æ±≤Æ∞π∏†בשעה†∞≤∫∞≥

לעיר†ענייה†ונידחת†בחבל†סצßואן¨†אכולת†מצוקה†ומאבקי†פרנסה¨

מגיעים†שלושה†שליחי≠אל†שהוטל†עליהם†למצוא†אדם†טוב†ושמח

Æאם†לא†יימצאו†די†אנשים†ראויים¨†יחדל†העולם†מלהתקיים†Æבחלקו

øמי¨†אם†כן¨†יציל†את†העולם

Æבהשתתפות∫†אולה†שור†סלקטר¨ דרור†קרן¨ יניב ביטון†ועוד

הזוג†המוזר†≠†הבימה
יום†שלישי†∞±∞≥Æ±Æ≥±†בשעה†∞≤∫∞≥

שני†גברים†גרושים†חולקים†דירה†משותפתÆ†האחד¨†מנהל†אורח†חיים†פרוע†ומבולגן¨

השני¨†בעל†אובססיה†לסדר†ולנקיוןÆ†החיכוך†הבלתי†נסבל†בין†שני†הגברים¨†מוליד

Æקומדייה†מוטרפת†המובילה†למסקנה†כי†גירושים†זה†לא†פיקניק

Æבהשתתפות∫†אלי יצפאן¨ יעקב†כהן¨ יפית אסולין¨ רוברט†הניג¨† שמוליק כהן†ועוד

מי†מפחד†מורגßיניה†וולף

אוגוסט†מחוז†אסייג

הלילה
ה≠≥±

הנפש
הטובה
מסצßואן

הזוג†המוזר

הצגות†תיאטרון
קבועות†למנויים

תרבות†בדרום†השרון

המנוי†כולל

∑†הצגות∫

μ†הצגות†קבועות

´†≥†הצגות†בחירה

Æנוספות

עונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרוןעונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרון

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†≤∏



טרטיף†≠†גשר
יום†שלישי†∞±∞≥ÆμÆ±±†בשעה†∞≤∫∞≥

קומדיה†מאת†מולייר

תרגום∫†יהושע†סובול

בפתח†ביתה†של†משפחה†צרפתית†ממוצעת¨†אוהבת†ומלוכדת

מופיע†יום†אחד†¢צדיק¢†מתחזה†בשם†טרטיף¨†אשר†משגע†את

בני†הבית†בנסיון†להשתלט†על†רכושם¨†נשמותיהם†ואפילו†גופם

Æשל†חלק†מדיירי†הבית

Æבהשתתפות∫†אלון†פרידמן¨†דודו†ניב¨†אמנון†וולף†ועוד

שלוש†מסיבות†≠†תיאטרון†חיפה
יום†שלישי†∞±∞≥πÆ≤Æ†בשעה†∞≤∫∞≥

קומדיה†שחורה†ומשעשעת היישר†מהווסט†אנד†הלונדוני מחזה†פרי†עטו†של

Æהמחזאי†המצליח†והפורה†ביותר†בתיאטרון†האנגלי¨†סר†אלן†אייקבורן

Æמשתתפים∫ אלברט אילוז¨†דביר†בנדק¨†אורלי†זילברשץ¨†דב†נבון†ועוד

שונאים†סיפור†אהבה†≠†גשר
יום†שלישי†∞±∞≥Æ≥Æ≥†בשעה†∞≤∫∞≥

Æμ∞†≠קרוסלת†תשוקות†ויצרים†המתרחשת†בניו†יורק†של†שנות†ה

ההצגה†מבוססת†על†הרומן†המהולל†מאת†הסופר†זוכה†פרס†הנובל

Æיצחק†בשביס≠זינגר

משתתפים∫†ישראל†©סשה®†דמידוב¨†רות†חיילובסקי†ועוד

משפחה†חמה†≠†הקאמרי
יום†שלישי†∞±∞≥Æ¥Æ≤±†בשעה†∞≤∫∞≥

מחזה†ישראלי†חדש†מאת†ענת†גוב

מפגש†משפחתי†שגרתי†של†יום†שישי†בערב†הופך†לזירת†קרבות¨

כשאחד†מבני†המשפחה†מודיע†שלא†יגיע†השנה†לליל†הסדר¨

כיון†שהחליט†לחגוג†אותו†עם†חברים

בהשתתפות∫†רבקה†מיכאלי¨†יוסי†גרבר¨†שרית†וינו≠אלעד¨

לימור†גולדשטיין¨†אוהד†שחר†ועוד

בגידה†≠†הבימה
יום†שלישי†∞±∞≥Æ∂Æ∏†בשעה†∞≤∫∞≥

מחזה†עצוב†≠†מצחיק¨†המטפל†בנושא†שגור

Æמזווית†ראיה†בלתי†שגרתית

במרכז†המחזה¨†המתפרס†על†פני†תשע†שנים†תמימות¨†ניצב

Æהמשולש†הרומנטי†הנצחי∫†האשה¨†המאהב†והבעל

Æכולם†בוגדים†בכולם†ובעיקר†בעצמם

Æבהשתתפות∫†אבי קושניר¨†מוני מושונוב¨†ליליאן†ברטו
טרטיף

בגידה

משפחה
חמה

שונאים†סיפור†אהבה

≤†מסיבות

∞≥≠π∞∞μ∑μ∑†¨∞≥≠π∞∞∞μ¥∞†∫צלצלו†ואתם†מנויים

הצגות†תיאטרון†לבחירה

תרבות†בדרום†השרון

≥†הצגות

בחירה†ממגוון

ההצגות∫

עונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרוןעונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרון

≤π†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



¢המנון†לאהבה¢†≠†קרן†הדר†והפסנתרן†יוני†פרחי
Æשירה†בציבור∫†אילנה†כץ

Æמופע†של†קלאסיקות†עבריות†עם†להיטי†מחזות†זמר†ואריות†מפורסמות†

¥≠μÆπÆ∞π†יום†שישי†ומוצ¢ש

¢קרנבל†דרום†אמריקאי¢
Æשירה†בציבור∫†אילנה†כץ

יותם†כהן†והאנסמבל†הלטיני†אמריקאי

≤μ≠≤∂Æ±≤Æ≤∞∞π†יום†שישי†ומוצ¢ש

¢המנון†לאהבה¢

¢קרנבל†דרום†אמריקאי

¢לאס†ואגס
תל†אביב¢¢

חני†ליבנה

משה†בקר

ילנה†גרישקוב

שלהבת†צוענית

Waterloo

¢עוזי†וחיים†אסנר¢†≠†ערב†מחווה†ליוסי†בנאי
הערב†ילווה†את†סיפור†חייו†החל†מהשנים†הראשונות†בירושלים¨

בהשתתפות†האחים†אסנר¨†ישראל†גוריון¨†אור†בנאי†ועוד

±∂≠±∑Æ±∞Æ∞π†יום†שישי†ומוצ¢ש†

¢לאס†ווגאס†≠†תל†אביב¢†≠†צחי†סיטון
שירה†בציבור∫†גדי†רווה

Æצחי†סיטון†ולהקתו†במסע†מוסיקאלי†מלהיב†ומרגש†אל†עיר†ההימורים

≤∞≠≤±Æ±±Æ≤∞∞π†יום†שישי†ומוצ¢ש

חני†ליבנה†¢סה†לה†וי¢
Æשירה†בציבור∫†אילנה†כץ

Æערב†קסום†של†מיטב†השנסונים†הצרפתיים†מתורגמים†לעברית

≤≤≠≤≥Æ±Æ≤∞±∞†יום†שישי†ומוצ¢ש

משה†בקר
שירה†בציבור∫†יוסי†לב

Æהשחקן†והזמר†מגיש†ממיטב†הזמר†העברי≠ישראלי

±π≠≤∞Æ≤Æ≤∞±∞יום†שישי†ומוצ¢ש

שלהבת†צוענית
Æשירה†בציבור∫†אילנה†כץ

Æסיפור†מוסיקלי†של†להקת†צוענים†נודדת

±≤≠±≥Æ≥Æ≤∞±∞†יום†שישי†ומוצ¢ש

ילנה†גרישקוב
שירה†בציבור∫†אילן†גלבוע

Æשירים†שליוו†את†החברה†והמדינה†מהעלייה†הראשונה†ועד†היום

±∂≠±∑Æ¥Æ≤∞±∞†יום†שישי†ומוצ¢ש

"ABBA"†שירי†להקת†Waterloo
שירה†בציבור∫†מוטי†בניאס

"ABBA"†ערב†קסום†עם†השירים†הנפלאים†של†להקת

±¥≠±μÆμÆ≤∞±∞†יום†שישי†ומוצ¢ש

¢עוזי†וחיים†אסנר¢†≠†מחווה†לאריק†לביא
Æחיים†ועוזי†אסנר†שרים†את†מיטב†הקלאסיקות†של†אריק†לביא

Æרכי¨†מתי†סרי¨†דורי†בן†זאב†ועודßבהשתתפות∫†לירז†צ

±±≠±≤Æ∂Æ≤∞±∞†יום†שישי†ומוצ¢ש†

∞≥≠π∞∞μ∑μ∑†¨∞≥≠π∞∞∞μ¥∞†∫צלצלו†ואתם†מנויים

השנה†נקיים

≥†סדרות†ערבי†זמר

בימי†שישי†∞≤∫±≥

ובמוצ¢ש†∞≤∫∞≥

מועדון†זמר†≠†שרים†מקול†הלב

עונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרוןעונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרון
תרבות†בדרום†השרון

עוזי†וחיים
אסנר

μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני†ˇ†≥∞



סידרת†הרצאות¨†סיפורים¨†מופעים†אורקוליים†או†מוסיקליים†על

היפות†שבערי†העולםÆ†לסדרה†ייחודית†זו†חברו†טובי†חוקרי†ערי

עולם¨†יחד†עם†הרכבים†מוסיקליים†ממיטב†המבצעים†של†מוסיקת

העולםÆ†כל†מופע†יכלול†שני†פרקים∫†בחלק†הראשון†סיפורו†של

חוקר¨†טייל†או†צלם†בשיח†אוהבים†עם

Æהעיר†הנבחרת

†בימתי †מופע †יתקיים †השני בחלק

אותנטי†ממיטב†היצירה†המוסיקלית†של

†רביעי †בימי †תתקיים †הסדרה Æהעיר
Æ≤∞∫≥∞†בשעה

מסע†גיאוגרפי†≠†מוסיקלי
ל¢ערים†המרתקות†בעולם¢

   ≤∞∞π†בילי  ©בלהה®† סטמפל†≠†בת†מושב†שדה†ורבורג¨†ספטמבר
≤∞∞π†רפאל†©רפול®†עצמון ≠†חבר†מושב†מגשימים¨†אוקטובר
  ≤∞∞π†נשים†מפסלות†≠תערוכת†עובדות†המועצה¨†נובמבר

עידית†גזית¨†חיה†דואק¨†צילה†דסקל¨רבקה†איטח¨†זהבה†רפאל

¢טרום†בכורה¢†בשיתוף†אסכולות

0†מופע†±∫†לונדון††≠†תאטרון¨
מוסיקה†וכדורגל

פתיחה∫†¢לטייל†בלונדון¢††≠†מצגת†אורקולית

מופע†מוסיקלי∫†להקת†הסיקסטיז†עם

מיטב†להיטי†שנות†השישים

0†מופע†≥∫†דבלין†≠†פאבים¨†גינס
ותרבות†קלטית

הרצאה∫††טיול†וירטואלי†בדבלין†ובנופי

Æאירלנד

מופע†מוסיקלי∫†אירלנד†גßויס†חוויה†של

מוסיקה†ושירה†אירית†בקצב†סוחף

0†מופע†≤∫†פריס†סיפור†אהבה
פתיחה∫†¢עלי†שלכת¢†הרצאה†ומופע

אורקולי

מופע†מוסיקלי∫†המנון†לאהבה†≠†זמרת

השנסונים†ברזßיט†חביב†ולהקתה

0†מופע†¥∫†מצßו≠פיצßו†העיר†האבודה
הרצאה∫†מסתורי†האינקה

מופע†מוסיקלי∫†האנסמבל†לפולקלור

Æלטיני†אמריקאי

0†מופע†μ∫†בין†ברצלונה†לסיביליה
הרצאה∫†סיביליה†וגרנדה

מופע†מוסיקלי∫†נטע†שיזף†במופע†פלמנקו

Æבשילוב†קטעי†מחול

�0מופע†∂∫†וינה†≠†מוצרט¨†שטראוס¨
וואלסÆÆÆ†ושטרודל

פתיחה∫†טיול†וירטואלי†מצולם†בעקבות

מלחינים†ובתי†הקפה†הקסומים†של†וינה

מופע†מוסיקלי∫†תזמורת†סימפונט†רעננה

Æבקונצרט†חגיגי

∞≥≠π∞∞μ∑μ∑†¨∞≥≠π∞∞∞μ¥∞†∫צלצלו†ואתם†מנויים

תערוכות

מועדון†¢טרום†בכורה¢†בקולנוע†במסגרת†סדרת†מפגשים†בשיתוף

¢אסכולות¢†≠†בית†הספר†ללימודים†רב

Æתחומיים†של†האוניברסיטה†הפתוחה

בכורה†ארצית†של†סרטי†איכות†חדשים

המוקרנים†טרם†יציאתם†לבתי†הקולנוע

ולפני†שהם†נחשפים†לקהל†הרחבÆ†מדי

חודש†נבחר†סרט†חדש†בעל†ערך†ועניין

Æמיוחדים¨†מתוך†היצע†הסרטים†החדשים

Æהסרטים†מלווים†בהרצאות†של†מיטב†אנשי†הקולנוע†בארץ

הסדרה†כוללת†∏†מפגשים†בימי†שלישי†בשעה†∞≤∫∞≥

תרבות†בדרום†השרון

החגיגה†חוזרת†≠†הופעה†חדשה†ומקפיצה†במיוחד†לחבורת†הקיבוצניקים

והמושבניקים†מעמק†יזרעאלÆ†מיטב†שירי†ארץ†ישראל†בעיבודים

מפתיעים¨†מיוחדים¨†מקוריים†ובעיקר†מלאי†שמחת†חייםÆ†קלאסיקות

Æמתקופות†שונות†שכל†תכליתן†להחיות†ולחגוג†את†המוסיקה†העברית

אירוע†קיץ†בדרום†השרון
¢הגרובטרון¢

יום†חמישי†Æ∑Æ∞π∂±†בשעה†∞≤∫∞≥
ברחבת†קרית†המועצה

אירוע†פתוח†≠†כולם†מוזמנים°

Æהתערוכות†יוצגו†בהיכל†התרבות†ובבנין†המועצה

עונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרוןעונת†המנויים†∞±∞≥≠π∞∞≥†בהיכל†התרבות†דרום†השרון

≥±†ˇ†μ∑†גליון†ˇ†∞π†בדרום†השרון†ˇ†יוני



Æמומחית†למתן¨†נירית†וירחיב
משווקת†בתים†והרחבות†בדרום†השרון†ויזמית†של†קבוצות†רכישה


