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בכל חודש נבחר לגיליון דמות אחת אנשי החודש
מהמועצה האזורית גן רוה.
חושבים שאתם מתאימים?

מכירים מישהו שתרצו להמליץ עליו?
vereduz@012.net.il שילחו אלינו

"עם שאינו יודע את עברו, 
ההווה שלו דל ועתידו לוט 
בערפל."    )יגאל אלון(

שם: חנה מושיוב, גיל: 92, יישוב: בית חנן
בחרנו  כך  לשם  המועצה.  לגמלאי  לפרגן  החלטנו  החודש 
דמות שמייצגת בעינינו את עולם הגמלאים של הדור החדש. 
דור  והמבלה.  הפעיל  הדינאמי,  העסוק,  השלישי  הגיל  דור 
גיל הזהב שהופך כל יום חדש למיוחד. חנה מושיוב, תושבת 
ותיקה, מלאת חוכמה וחן הכניסה אותנו להצצה קטנה לתוך 

שגרה גדולה. 

קצת היסטוריה: חנה מושיוב עלתה לארץ בשנת 1939. 
דוברת  עולה  בתור  בהתחלה  החיים  כי  מספרת  מושיוב 
גרמנית מגרמניה "לא היו קלים", אבל כמו שרק הדור שלהם 
צניעות  על  שומרת  מושיוב  אך  ש"התגברנו".  שיתפה  יודע 

רבה. הם היו אלו שיישבו את הארץ והפכו למה שהיא היום.
חנה מספרת שבשלב מסוים הם הקימו מועדון ותיקים בבית 
במהלך  אך  ז"ל.  בסט  בן  בלינה  של  האדיבה  בעזרתה  חנן 
השנים, נפטרו חבריהם והם נשארו שני חברים בלבד במועדון 
המועצה  קמה  כן  אחרי  שנים  מספר  אותו.  לסגור  והחליטו 
האזורית גן רוה ובסמוך לכך, הציע להם ראש המועצה מוני 
במיוחד  שנבנה  בקומפלקס  ותיקים  מועדון  לבנות  אלימלך 
לשם כך, מועדון שהתחיל בקטן ומאז הולך וגדל: "יום אחד, 
מוני הביא אותנו לראות את המקום הנוכחי ואז עוד לא היה 
כאן כלום, זה היה בבנייה. הוא הציג בפנינו את האפשרויות 
בו  לאזור הספרייה  עברנו  בסוף   - למיקום המועדון בשגרה 

מתקיימות הפעילויות. היום אנחנו 80 חברים במועדון".

הוותיקים  במועדון  והשהות  תעסוקה  "חיפשתי  ההווה: 
הפכה להיות חלק משגרת חיי. זה נותן לי תוכן לחיים".

הכי אוהבת: "טיולים בארץ ובחו"ל. ביום חמישי היינו ביפו 
העתיקה ולפני כן במכון וייצמן ובעוד שבועיים אנחנו נוסעים 
שלוש  מתקיימת  הפעילות  שיגיע.  ליום  ומחכים  לאילת 
ועוד. אני  וכוללת פעילויות ספורט, הרצאות  פעמים בשבוע 
לקנות  שונים,  בתחומים  הרצאות  ולשמוע  לטייל  אוהבת 

דעת. אני מאוד אוהבת את הפעילות הספורטיבית".

שנוסעת  רבתא  סבתא  להיות  "הזכות  אותך:  משמח 
בהסעה למועדון יחד עם הנינים שלומדים בבית הספר ולספר 

להם באוטובוס סיפורים עלינו ועל חיינו". 

קצת על מועדון הוותיקים:
וחברות  חברים   80 כיום  מונה  הוותיקים  מועדון 
שלושה  פועל  המועדון  רוה.  גן  האזורית  מהמועצה 
הרצאות  ספורט,  פעילויות  ומעניק  בשבוע  ימים 
בתחומים שונים, ארוחת בוקר, חוג קרמיקה, טיולים 
ידי  על  מנוהל  המועדון  לוותיקים.  פנאי  ופעילויות 
אביבה חיימוביץ, שמאמינה כי "מי שאין לו עבר עתידו 
לוט בערפל". המועדון מציע הסעות מכלל היישובים. 

                             מחכה לכם.
                              אביבה חיימוביץ

צילום: ורד עוזיאל

2

חדשות



ינואר 2018

בית הכנסת הראשון בנטעים

די למגבונים! נעם שרון מזכיר גאליה קורא 
לתושבים להתחבר לסביבה 

מרגש ל באירוע  מדובר  נטעים.  ביישוב  הכנסת  לבית  פינה  אבן  הונחה  אחרונה 
פינה  אבן  הנחת  ביישוב.  הראשון  הכנסת  בית  זהו  שעבורם  התושבים  עבור 

היוותה אירוע ייחודי בהשתתפות רב המועצה, ראש המועצה ומכובדים נוספים. 

בית  היה  לא  מעולם  נטעים  "במושב  מספר:  נטעים  מושב  ועד  חבר  אפק,  גדי 
כנסת. המבנה עצמו שימש כגן ילדים בשנות ה 50 ובשלב מסוים הסבו חדר אחד 
כבית הכנסת עבור  דורות חדר התפילה הזה שימש  לחדר תפילה". במשך חמש 
התושבים. גדי אפק מוסיף ומספר: "לפני שש שנים הגיע שבי נחמיאס וחיפש בית 
כנסת להתפלל. שבי הגיע לבית הכנסת הקיים וראה במקום אדם מבוגר בשם דב 
בית  והחלו לפרסם שיש  יחד  ושבי התחילו להתפלל  לבד. הוא  רוסיאנסקי שיושב 
כנסת ביישוב. הבשורה התפשטה וכיום יש כ- 40 אנשים מהיישוב שפוקדים אותו. 
נפתחה שם קהילה, אחוות אחים".  כך החליטו ביישוב, שהגיעה העת להרחיב את 
נתקל במספר קשיים: "התחלנו  בית הכנסת. אבל הרעיון  חדר  התפילה למבנה 
ראש  לשמחתנו,  נוספים.  גופים  ומול  במנהל  אתגרים  כמה  היו  אבל  בתוכניות 

המועצה מוני אלימלך סייע מולם". 

זגורי,  אדם מיוחד שמגיע בכל שבת ברגל מראשון לציון כדי לקרוא לנו  ביום שישי, לפני כחודש, "במעמד רב נטעים אלירן 
בתורה, ויחד עם ראש המועצה שלמה אלימלך והרב צורי נאמן רב המועצה האזורית, בנוכחות כ-80 ,תושבים הובאה מגילה 

מיוחדת שכתב אותה סופר סת"ם וצולמה חלק מהמגילה אשר נקברה ביציקה של הרצפה, כמו כתובה של מתחתנים".

מסתימות ב קבוע  באופן  התושבים  סובלים  גאליה  יישוב 
ביוב, המושב שולח במהירות ביובית לשחרור הסתימה 
אך לדברי נעם שרון מזכיר המושב, מדובר במקרים שחוזרים 
שרון  נעם  קורה?  זה  מדוע  פעם.   אחר  פעם  עצמם  על 
משתף, "במהלך השנים הוצאנו עשרות אלפי שקלים לטובת 
הבעיה  את  פותרת  הביובית  כלל  בדרך  סתימות.  שחרור 
אבל לאחרונה, צינור הביובית נקרע מרוב עומס המגבונים. 
סתימות,  לפתיחת  ביוביות  המושב,  צוות  של  עבודה  זמן 
בלאי  עצום למשאבות הביוב, ורכיבים יקרים במכוני הביוב 
החיים  איכות  חשוב,  פחות  ולא  מסחרר.  בקצב  שניזוקים 
שנפגעת.  ביוב עולה בחצרות, צחנה באוויר, פסולת מזוהמת 
ואי נעימות. הסיבה המרכזית לכך היא שאנשים מתעצלים 
לעורר  ביישוב  ניסו  האחרונים  בחודשים  לפח".  לזרוק 
פעולה  לעשות  לאנשים  הקורא  קמפיין  באמצעות  מודעות 
העיקרי:  המסר  תחת  לפח  מגבונים  לזרוק   – פשוטה  אחת 
אנחנו  נעלמים.  לא  הם  לאסלה  מגבונים  זורקים  "כשאתם 
יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים עם טיפת אכפתיות, כסף 

שבקלות ניתן לנתב למקומות אחרים." 

אז מה צריך לעשות? לתפיסת נועם מדובר בפעולה פשוטה 
במיוחד. "לרכוש פח", לדבריו אין קסמים בסיפור ועם מעט 

יימצא  הסביבה  איכות  על  מחשבה  תוך  טוב  ורצון  מודעות 
פתרון לבעיה.

לראות את  "אנו שמחים  נמסר:  רוה  גן  מהמועצה האזורית 
וקוראים לתושבי  גאליה  והאכפתיות של מזכיר   המעורבות 
גאליה בפרט ולתושבי גן רוה בכלל, לפעול יחד למיגור הבעיה. 

יחד נשמור על הסביבה ונהנה ממנה"
מן
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מאיר שלו וגינת הבר

החוג ב בנות  השתתפו  האחרון  החנוכה  חג 
באילת.     ומקצועי  ארצי  בכנס  במועצה  למחול 
הרקדניות שהו במלון קלאב הוטל למשך שלושה 
ומעשירים  מקצועיים  חווייתיים,  ימים 

בליווי מורים שהגיעו מחו"ל.  

הרקדנים  הכנס,  ימי  כל  במשך 
והרקדניות חולקו על פי כיתות ורמות 
והעשרה בלתי פוסקת מצוות מקצועי  וזכו להעצמה 
לימדה   אשר  האגדית  פרלוב  נעמי  ביניהן,  ומרתק. 
יחידה  גאוות  ייחודיים.  מקצבים  מתופף  עם  אותם 
נרשמה כשהילדה נויה עיזר מכיתה ה' בגן רוה נבחרה 

להציג את הריקוד.

עצומים,  ואולמות  במות  במגוון  התקיימו  הפעילויות 
זאת לצד תאורה והגברה מרשימים שהוסיפו לחוויית 
בגן  למחול  סטודיו  מנהלת  פורר,  עדי  הלמידה. 
רוה סיפרה, "מדובר היה באירוע חוויתי ומעצים כאחד. 
התכנים היו מגוונים והועברו לרקדנים בכיף גדול יחד 
עם מקצועיות ללא פשרות. נהננו מכל רגע. זה הזמן 
לשתף שיש לנו עמוד אינסטגרם חדש וכולם מוזמנים 

לעקוב בו אחר הפעילויות  
Gan_rave. Studio.

נויה עיזר שיתפה בחוויה: "תודה על הזדמנות נפלאה 
מהנות.  פעילויות  ומלאת  כיפית  מאתגרת,  לחוויה 

ריקוד זה החיים שלי".

ין רגע דל במחלקת התרבות של המועצה האזורית גן א
רוה, בין ערבי שירה, שבתות תרבות מארגנים גם ערבי 
העשרה תרבותית פתוחים לציבור. ביום ראשון שסיכם את 
גן  סוף השנה האזרחית, הגיע מאיר שלו למועצה האזורית 

רוה וסיכם את ספרו החדש - "גינת בר". 

מדובר  החדש.  ספרו  על  שלו  מאיר  סיפר  האירוע  במהלך 
באסופה של סיפורים, הרהורים, תמונות, תצפיות וזיכרונות 
יזרעאל.  בעמק  בביתו  מגנן  שהוא  הגינה  את  שמתארים   -
בגינה גדלים רק שיחים, פרחי בר ובעלי חיים שונים ומשונים: 
ועוד.  נמלים  חולד,  בר,  חזירי  עכבישים,  נחשים,  ציפורים, 
מספר  ובהרצאה  בוטניקה,  ספר  ולא  גינון  ספר  אינו  הספר 

מאיר שלו על עצמו ועל פרחיו באהבה ובהומור.

מאיר שלו הוא סופר ופובליציסט. שלו החל את דרכו כעיתונאי 
בטלוויזיה,  היתוליות  ופינות  עיתונות  ביקורת  פינות  וכמגיש 
בהן פינה סאטירית בתוכנית הטלוויזיה "עלי כותרת" ופינת 
לשון בשם "חטף פתח". הוא הנחה גם את התוכנית "שעה 
 1988 בשנת  הראשון.  בערוץ  שבת  בערב  ששודרה  טובה" 
יצא לאור הרומן הראשון מפרי עטו, "רומן רוסי". כמו כן כתב 

ספרי עיון וספרי ילדים.
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גני הילדים בגן רוה מטפחים חשיבה מתמטית

תורמים לקהילה - תלמידי בית הספר בבית אלמוג

מועצה האזורית גן רוה משתתפת בפיילוט ראשון מסוגו ה
– הטמעת חשיבה מתמטית בגני הילדים.

מדובר בתוכנית שפועלת השנה בשישה גנים במועצה
בגן.  יום  היום  בחיי  המתמטיים  המושגים  בשילוב  ועוסקת 
מתמקדת  מתמטית  חשיבה  וטיפוח  לקידום  התוכנית 
תוך  ובחצר,  בגן  מתמטית  סביבה  בעיצוב  בעיקר  השנה 
משרד  של  הלימודים  תוכנית  מתוך  הנושאים  הדגשת 
לטפח  למטרה  לה  שמה  בחינוך"  קודקוד  "עמותת  החינוך. 
זו,  מטרה  ובמסגרת  הילדים  בגני  המתמטית  החשיבה  את 
יזמו פעילות חדשה שהחלה כפיילוט במספר יישובים בודדים 
להצטרף  בחרה  רוה  גן  האזורית  המועצה  הארץ.  ברחבי 
את  שבחנה  לאחר  הנוכחית,  הלימודים  בשנת  לפרויקט 
ואת חשיבות התהליך. במסגרת הפרויקט עוברות  התכנים 
הגננות הנבחרות הדרכה רציפה על האופן בו ניתן להטמיע 
חשיבה מתמטית בגני הילדים. בשלב הראשון ההתמקדות 
לסביבה  יהפוך  שהגן  כך  הילדים  גני  בעיצוב  הנה  כאמור, 
מתמטית. בנוסף, כחלק מהתהליך הגננות ישלבו את נושא 
המספרים והחשיבה המתמטית בחיי היום יום על ידי יצירת 
והטמעת מושגים מתמטיים  סיטואציות המסייעות בקידום 
כגון קבלת כספים בעת רכישה על מנת לסייע בקידום נושא 
נושא  על מנת להטמיע את  פריטים  רכישות  וחיסור,  חיבור 
רצף המספרים ועוד. מדובר בפיילוט ראשוני שימשיך ויתרחב 

בשנים הבאות.

במועצה  חינוך  מחלקת  מנהלת  גזלה,  קארין 
במתמטיקה  העיסוק  "חשיבות  מציינת:  רוה  גן  האזורית 
חשיבה  מפתח  בתחום  עיסוק  כי  בעובדה  נעוצה  הרך  בגיל 

מתמטית ככלל, זהו דבר המקדם את היכולות הקוגניטיביות 
מאוד  חשובה  שלהם  המוקדמת  וההתנסות  הילדים  של 
להמשך הדרך. המועצה השקיעה בפרויקט מעל 60 אלף ₪ 
בשל החשיבות הגבוהה להכנסת תוכניות לימודים ייחודיות". 

רוה,  גן  האזורית  המועצה  ראש  אלימלך,  שלמה 
החינוך  מערכת  את  הציבה  רוה  גן  האזורית  "המועצה 
בראש סדר העדיפויות. אנו במועצה רואים חשיבות עליונה 
בהעשרה ופיתוח היכולות של ילדי המועצה. אנחנו שמחים 
נוכל  הבאות  בשנים  כי  ומאמינים  לפיילוט  הצטרפות  על 

להרחיב אותו לגנים נוספים". 

בוגרים ה לאוכלוסיית  בית  משמש  אלמוג  בית  וסטל 
מתוכנית  כחלק  בינוני.  עד  קל  שכלי  בפיגור  הלוקים 
המקום  את  לאמץ  בחר  הספר  בית  החברתית  המעורבות 
ומקיים פעילות משותפת עם הוסטל "בית אלמוג" מאשדוד. 
במסגרת הפעילות הגיעו דיירי ההוסטל לפעילות משותפת 
ג' ד' ה'. בתחילת האירוע הדיירים שרו יחד את  עם שכבות 
רבה  בהתרגשות  נפתח  וכך  הסימנים  בשפת  "שווים"  שיר 

האירוע כולו.

הדיירים  משותפת  בוקר  ארוחת  יחד  אכלו  האירוע  במהלך 
ונהנו  קופסה  במשחקי  יחד  שיחקו  הספר,  בית  ותלמידי 
על  דיווחו  הילדים  היום.  אורך  לכל  משותפת  מפעילות 
פעילות שהייתה מרגשת ומעצימה. שלומית הרוש, רכזת 

"גן  הספר  בית  "תלמידי  סיפרה:  הספר  בבית  חברתית 
רוה" יחד עם צוות בית הספר מובילים תהליכים של למידה 
ואזרחית.  חברתית  מעורבות  וקידום  העצמה  משמעותית, 
דיירי  עם  משותפות  פעילויות   מתקיימות   השנה   במהלך 
בית  "משמש  אלמוג  "בית  הוסטל   . אלמוג"  בית  "הוסטל 
לאוכלוסיית בוגרים עם צרכים מיוחדים. הפעילויות מתקיימות 
במהלך כל השנה בהוסטל ובבית הספר. הפעילויות מדגישות 
את האור שבכל אחד, יכולת תרומתם של הדיירים לתלמידים 
והתלמידים לדיירים.  מטרת הפעילות  לטפח מעורבות בחיי 
מסירות  מתוך  ולמלאם  תפקידים  לקבל  נכונות   , החברה 
והתנדבות.  לקהילה  תרומה  הדדית,  לעזרה  רצון  ואחריות, 

התפתחות אישית ולמעורבות חברתית .
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חניכי מכינת אדרת בעיינות קוראים לחקלאים 
המקומיים לתרום

'עיינות', א הנוער  בכפר  שלוחה  אדרת  מכינת  נחנו 
מעורבת,  צבאית  קדם  מכינה  היא  שלנו  המכינה 
המורכבת מחניכים לפני גיוס, בנים ובנות, חילונים ודתיים, 
מכל הארץ ומכל קצוות הקשת הפוליטית. המכינה דוגלת 
הכנה  הארץ,  והכרת  טיולים  בקהילה,  עבודה  בלמידה, 
פיזית ומנטלית לשירות הצבאי וחיי קבוצה. הכל תוך כדי 
לומדים  אנחנו  במכינה  וברת-קיימא.  אקולוגית  עשייה 
על החברה הישראלית, רוכשים כלים למנהיגות, לומדים 
זהות  לעצמנו  ומרכיבים  תחומים  מגוון  בעצמנו  לנהל 
בקהילה  מעורבים  אנו  שהזכרנו  כפי  משלנו.  ישראלית 
הנוער  כפר  עם  בשיתוף  עובדים  אנו  לכן  חיים,  אנו  בה 
של  קטנים  מצוותים  בנויה  הקהילתית  העבודה  עיינות. 
לומדים  אשר  ו-י'  ט'  משכבות  ותלמידים  "מכיניסטים", 
בעולם  העוסק  שונה  פרויקט  על  עובד  צוות  כל  בכפר. 

התוכן החשוב - "קיימות". 

ביותר של חברת השפע בה אנו  אחת הבעיות הגדולות 
חיים היא הבזבוז הבלתי נגמר של משאבים ואילו חלקים 
אלו.  במשאבים  מחוסר  סובלים  מהחברה  מסוימים 
אשר  מקומי  מזון  באיסוף  עוסק  בחרנו  שאנו  הפרויקט 
אינו מנוצל אחרת. כדי למנוע בזבוז מזון טוב אנו מעבירים 

אותו לאנשים בסביבתנו שצריכים אותו. אנו מודעים לכך 
צורכים  אינם  נמוך  הסוציו-אקונומי  שמצבם  שאנשים 
מספיק ירקות ופירות מכיוון שהם נתפסים כיקרים יותר 
רוצים  אנו  בו  העיקרי  המזון  זה  לכן  ריקות,  מפחמימות 

להתמקד ובכך לעזור לביטחונם התזונתי.  

על כלבים וילדים: שיתוף פעולה 
ייחודי של גני הילדים במועצה עם 

המרכז לכלבי נחייה בבית עובד
רוה.  גן  האזורית  במועצה  סלוגן  רק  אינו  אני"  הוא  "האחר 
החל מהחודש ילדי גני הילדים פתחו בשיתוף פעולה מיוחד 
לילדי  נחייה. מטרת המפגש הינה להכיר  עם המרכז לכלבי 
רגילים  באנשים  שמדובר  וללמדם  מגבלה  בעלי  אנשים  הגן 
לחלוטין. ההיכרות הפיזית, כך מעריכים במועצה תלמד את 
הילדים לקבל את האחר, לא רק במילים אלא גם במעשים 
הפרויקט  במסגרת  חייהם.  לכל  אותם  שתלווה  ובהפנמה 
מבקרות בגני הילדים ברכה בן אברהם וכלבתה דינקה אשר 
קארין גזלה, מנהלת מחלקת  לילדים הדרכה.  מעבירה 
החינוך מוסרת: " ילדים רבים בגן מעולם לא נפגשו באופן 
אישי עם אדם בעל מגבלה בכלל או עם אדם עם עיוורון או 
חוויה  הוא  ודינקה  ברכה  עם  המפגש  בפרט.   ראייה  לקות 
מוגבלות  כיצד   – חשוב  חברתי  שיעור  שבמרכזה  ייחודית 

יכולה להפוך לכוח."

את  שרואים  החקלאים  לכל  פנייה  זו 
חלק  לקחת  ורוצים  הזו  המודעה 
קשר  איתכם  ליצור  נשמח  בפרויקט. 
בכדי לבוא לשדות שלכם ולאסוף את 
להיזרק  עתידים  אשר  המזון  שאריות 
מנצלים  אנו  בכך  בשטח.  להירקב  או 
ביותר  הטובה  בצורה  משאבים 
מאוד  אנחנו  מזון.  בזבוז  ומפחיתים 
חשיבות  ורואים  בפרויקט  מאמינים 
השייכות  ובתחושת  במעורבות  רבה 

לקהילה בה אנו חיים. 

ליצירת קשר
רותם 050-741-1727 
ליהי  052-899-6648 
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"הדרך הייתה ארוכה אבל בסוף הגענו הביתה", 
ראיון עם שריתה מעוז שעשתה את כל הדרך מפינוי אלי סיני עד 

אוסטרליה ולבסוף הגיע אל המנוחה והנחלה.

שריתה א מסכמת  כך  הביתה",  "הגענו  פינויים  שני  חרי 
מעוז את הדרך הארוכה מלאת האתגרים שעברו בדרך, 

היא ומשפחתה והקהילה ששמרה כל הדרך על ה"ביחד".
 .14 בגיל  לראשונה  פוניתי   " ימית,  ביישוב  גדלה  שריתה 
לימים, כשהתחתנתי  לגוש קטיף.  יחד עם משפחתי עברנו 
חיפשתי מקום שיזכיר לי את ימית כי היה לי חשוב שהילדים 

שלי יזכו לגדול באותו גן העדן שאני גדלתי בו".
שיתופי  יישוב  סיני,  לאלי  דרור  ובעלה  שריתה  הגיעו  כך 
מבחינת  גם  ילדותי   נוף  שהוא  יישוב  "חיפשנו  קהילתי, 
הנופים וגם מבחינת אוכלוסייה היה לנו חשוב שיהיה יישוב 

מעורב של דתיים וחילונים".

החיים של שריתה דרור והילדים היו כפי שדמיינה, פסטורליים, 
מהנים ומלאים חוויות אבל אירוע אחד קיצוני, כזה שאף אחד 
לא יכול היה לדמיין גדע בבת אחת את האופוריה. "ב- 2001 
מוחלט.  שקט  של  שנה   20 אחרי  ליישוב  חדירה  פיגוע  היה 
לירון הרפז, בת הישוב, חיילת בת 19 ובן זוגה אסף יצחקי, 
נרצחו בפיגוע. שריתה ובן זוגה מצאו עצמם מותקפים בביתם 
מבצרם, "אנחנו נפגענו בפיגוע הזה קשות. המחבלים חדרו 

לתוך הבית שלנו וירו בנו תוך שאנו שוכבים על הרצפה."

מבחינתם מדובר בנס גדול, "זה היה מוצאי חג סוכות וחזרנו 
מהחג אצל ההורים, למזלנו הילדים נרדמו ושמנו אותם לישון 
וישבנו במרפסת לשתות משהו. בדרך כלל במוצאי  בחדרם 
למרבה  אך  איתנו  ויושבים  אלינו  מגיעים  היו  השכנים  שבת 
מקום   משום  ואז  הגיע.  לא  אחד  אף  ועדיין  חזרנו  רק  המזל 
הבית  דרור.  ועל  עליי  נורו  כדורים   30 לעברנו.  כדורים  מטח 
היה מרוטש לחלוטין. פחדנו על הילדים שהיו בחדרם. שכובה 
אני  בחיים  יוצאים  אנחנו  שאם  לעצמי  חשבתי  הרצפה  על 
ימים הם החליטו שלא  לא חוזרת לשם", אבל אחרי מספר 
לעזוב, "לא רצינו שריח הדם המהול בריח אבק השריפה יהיה 
הזיכרון שנצרב אצלנו מהבית באלי סיני". הסיטואציה הקשה 
מהשגרה  הפסקה  לעשות  החלטה  לקבל  הזוג  את  הובילה 

ונסעו לטייל באוסטרליה 9 חודשים.

כשחזרו החליטה שריתה להתנדב לתפקיד יו"ר ועד הנהלת 
לה  ידעה שמחכה  לא  היא  בריכה",  להקים  "רציתי  היישוב, 
"התחילו  למשפחות.  פנאי  מאשר  יותר  הרבה  גדול  אתגר 
לדבר על ההתנתקות ולפתע מצאתי את עצמי עם רקע של 
פינוי אחד מנהלת דיון על פינוי נוסף והבנתי שהפתרון הטוב 
ביותר יהיה להשאיר את הקהילה ביחד", החלטה שהובילה 
את הקהילה לאחר הפינוי לעבור לגור באוהלים כדי להישאר 

מאוחדים.

יישוב חדש הם  ייבנה  בשלב הזה, כשהבינו מהמדינה שלא 
בחרו להצטרף לפלמחים, "היה לנו חשוב להצטרף למקום 
שמזכיר את המקום המקורי שלנו". היא מתארת את המפגש 
ז"ל אחד ממייסדי  זהבי  "צביקה  נציגי הקיבוץ,  הראשון עם 
ואמרו:  נכנסו  הם  שלנו.  לאוהל  בנו  עידו  עם  הגיע  פלמחים 
איתם.  מדברים  שאנחנו  האנשים  מי  לראות  באנו  שלום 

שאנחנו עומדים לקלוט. זה היה מפגש אנושי מדהים".

הייתה  לא  הדרך  שפגשו,  המדהימים  האנשים  למרות  אבל 
פשוטה. הקהילה עברה שנים של דיונים, החלטות ממשלה 
ובירוקרטיה. אבל לבסוף  זה קרה "ולזכותו של מוני אלימלך 
ראש המועצה ייאמר שקידם במהירות וביעילות את עבודות 
הפיתוח והתשתית שאיפשרו לנו להתחיל לבנות. מוני נענה 
לכל פנייה שלנו, סייע, קידם ועזר בלעדיו זה לא היה קורה".  
היא מספרת ומוסיפה, "בשנת 2014 המשפחות הראשונות 
עברו והרגשנו סוף סוף שהגענו הביתה. אני מרגישה מאוד 
שייכת ומבחינתי זה הבית, זו הקהילה שלי בקיבוץ פלמחים".

כי לראשונה  את תחושת הבית היא מחזקת בציון העובדה 
בימים אלו נבנה בפלמחים בית כנסת על ידי המועצה. אותי 
שחיים  לקהילות  מכוונת  הייתי  תמיד  כי  משמח  זה  אישית 
ואני חושבת שהצלחנו להעביר את  קיום  ובדו  בהן בשיתוף 
תורמים  המועצה,  ראש  בסיוע  וכעת  כאן.  גם  הזה  המסר 
מחו"ל ומשרד השיכון בונים בפלמחים בית כנסת לראשונה 

בהיסטוריה. 
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פרויקט ותרומה 
לקהילה לחיילים 

בודדים

תעודת הוקרה

ברצוננו להודות לכם מקרב לב על עזרתכם ותרומתכם האמיתית 
והכנה לקידום מטרות עמותת אח גדול למען חיילים בודדים.

 מפגשים עם אנשים כמוכם מחזקים אותנו ואת שאיפתנו
להמשיך ולהשפיע על החברה הישראלית.

ל

ברגשי תודה והערכה,
            משפחת אח גדול

גני הילדים במועצה אזורית גן-רוה

"גוגלה" בגני הילדים

גדול  אח  עמותת  מקומית.  גאווה 
תעודת  העניקה  בודדים  חיילים  למען 
הוקרה לגני הילדים בגן רוה על שיתוף 
הודתה  שהוענקה  בתעודה  הפעולה. 
והתרומה  הנכונות  על  העמותה 

האמיתית לקידום מטרות העמותה. 

השנה  הצטרפו  במועצה  החובה  גני 
תורחב  התוכנית  "גוגלה".  לתוכנית 
בהמשך גם לגני הטרום חובה במועצה. 
ממוחשבים  כלים  הם  ה"גוגלה"  כלי 
לעולם  הילדים  את  להכין  המיועדים 
ילדים  גדלים.  הם  שלתוכו  המתוקשר 
ע"י  בעיקר  מיטבית  לומדים  צעירים 
להם  מזמנים  ואנו  המבוגרים  חיקוי 
פעילות  את  לחקות  שיאפשרו  כלים 
רכישת  כדי  תוך  במחשב  המבוגרים 
מיומנויות, שפות, נורמות ונטיות כגון: 
מתוך  עצמאי  באופן  מידע  שליפת 
בטוחה  יעילה,  והתנהגות  המחשב 

ואתית במחשב.

שומרים על חוף פלמחים

רועי אזולאי מנטעים, שכבת יב', ראש צוות פרויקטים בצופים, מספר על היוזמה: 
"באחד מהביקורים שלי בחוף פלמחים הלכתי לכיוון החוף הדרומי יותר ונגלה אלי 
מעשה.  לעשות  שצריך  הבנתי  זבל.  של  נורמאליות  לא  כמויות  נעים.  לא  מראה 
גייסתי את השכבה הבוגרת של השבט לתת יד בניקוי החוף הדרומי של פלמחים. 

התגבשנו, נהנינו והכי חשוב למדנו את המשמעות של שמירה על הטבע".

גנן גידל עגבנייה 
בגן וילד גידל 

עגבניה בגן
חלק  לוקחים  ג'  כיתות  תלמידי 
בפרויקט גידול וטיפוח גינת ירק בכפר 
הפרויקט  במסגרת  עיינות.  הנוער 
מגדלים הילדים מיני גידולים חקלאיים, 
נושא החקלאות, שמירת  לומדים את 
הסביבה וקיימות. מהמועצה האזורית 
עטרה  מחזירים  "אנו  נמסר:  רוה  גן 

ליושנה".

אמירים לתלמידי כיתות ד' ה'
מחדשים. בית הספר במועצה לוקח לראשונה חלק בתכנית 
ומצטיינים  מחוננים  לתלמידים  האגף  מטעם  "אמירים" 
בקורסים  השתתפות  כוללת  התכנית  החינוך.  במשרד 
תלמידים  בקרב  המצוינות  את  ולעודד  לטפח  במטרה 
וכישרונותיהם  יכולותיהם  למיצוי  ולהביאם  מצטיינים 

במסגרת הבית ספרית.


