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ט¢ו†בשבט†מסמל†עבורנו†את†הקשר†עם†הטבע†ובמיוחד†אל†הצומח†בארץ†ישראלÆ†כמידי

שנה†יצאו†ילדי†גני†הילדים†לנטוע†ולעבות†את†החורש†וערכנו¨†לפי†מיטב†המסורת¨†טקס

לקבלת†תושבים†חדשיםÆ†בשנת†π∞∞≥†קלטנו†μ±†משפחות†חדשות¨†רובן†צעירות†עם†ילדים¨

הפוקדים†את†גני†הילדים†ואת†ביה¢סÆ†באותו†מעמד†הענקנו†תעודות†הוקרה†לחברה†קדישא¨

Æיוקי†גיניגר†על†תרומתם†והתנדבותם†למען†הקהילה†ßלהיכל†הבנים¨†לאגודת†הספורט†ולדר

צר†לי¨†שבצד†הפריחה†והצמיחה†ביישוב¨†השלטון†המרכזי†מערים†עלינו†קשיים†במגוון†תחומים¨

מעכב†את†פיתוח†התשתיות†ומעכב†תוכניות†לפתיחת†צומת†רחוב†המעפילים¨†שביל†השקד

Æודרך†השדות

אני†שמח†לקבל†בברכה†את†דרß†ליויה†תיאודור¨†בת†הכפר†ותושבת¨†כחברה†במליאת†המועצה

במקום†דרß†יוקי†גיניגר†שביקש†לפרוש†לאחר†אחת†עשרה†שנות†כהונהÆ†אני†מודה†ליוקי†על

Æשירותו†רב†השנים†ועל†תרומתו†הרבה†לקהילה

בשנת†∞±∞≥†נתחיל†לתכנן†עם†מנהל†מקרקעי†ישראל†את†פיתוח†השטחים†שממזרח†למסילת

הברזלÆ†העיקרון†המנחה†הוא†שממערב†לתוואי†נתיבי†אילון†היישוב†יורחב†תוך†שמירת†אופיו

וממזרח†לתוואי†יפותח†פארק†עירוני¨†בייעוד†חקלאיÆ†בימים†האחרונים†אנו†למדים†שנוצר

עיכוב†נוסף†בסלילת†כביש†±≤μ†וכביש†∞≥Æ†משרדי†האוצר†והתחבורה†הודיעו†לחברת†שפיר

הנדסה†על†הפסקת†ההתקשרות†≠†אנו†עדים†לכשל†בשיטת†בחירת†הזכייןÆ†משמעות†הדבר¨

שנושאים†עליהם†הגענו†להסכמות†עם†חברת†שפיר¨†יצטרכו†להידון†מחדש†ושוב†נידרש†לגיוס

Æמשאבים†למטרה†זו

נושא†המים†ימשיך†להעסיק†אותנו†בשני†היבטים∫†הראשון¨†חובת†החיסכון†וההתייעלות†בניהול

Æמשק†המים¨†והשני¨†הקמת†תאגיד†מים†וביוב†תוך†שמירת†עצמאות†הכפר†ואגודת†המים

Æאנו†לקראת†שיא†הפריחה†המרהיבה†של†האחו†הפורח†Æצאו†לתור†בשבילי†הכפר

ברכת†ראש†המועצה

תושבים†יקרים†שלום†רב¨

פברואר†∞±∞≥
אדר†תש¢ע

שלכם¨
דרור†אלוני

ראש†המועצה†המקומית
כפר†שמריהו

אמא†נולדה†בנירנברג¨†גרמניה†ב†±≥Æ±Æ±π≤†להוריה
רודולף†וטרודה†בינג¨†בבית†מתבולל†ורק†לקראת
כיתה†אß†הסבירה†לה†אמה†שהיא†יהודיהÆ†ילדותה
היתה†מאושרת†עד†לעליית†הנאצים†לשלטוןÆ†השלב
הראשון†של†הטרור†הנאצי†שהיה†חרם†על†בתי†עסק
יהודיים†ב†Æ¥Æ±π≥π±†גרם†לשינוי†בדרך†חשיבתה†והיא
הבינה†שעבורה†אין†עתיד†בגרמניה†ועליה†לעזוב
את†ארץ†הולדתה¨†העתיד†עבורה†ועבור†משפחתה

Æהוא†בפלשתינה≠†ארץ†ישראל

אחרי†שנתיים†בירושלים†נישאה†אמא†והחליטה†יחד
†הם Æעם†אבא†להיות†שותפים†בייסוד†ישוב†חדש
נרשמו†להתיישבות†חדשה†שנבנתה†על†ידי†חברת
רוסקו¨†שנוסדה†על†ידי†הסוכנות†היהודיתÆ†תמורת
μÆ≤†לירות†ארץ†ישראליות†הם†רכשו†מגרש†של†±∞∞∞
דונם†שעליהם†בנו†לאחר†מכן†בית†סטנדרטי†של
שני†חדרים¨†לול†עבור†∞∞≤†תרנגולות¨†והם†קיבלו†∞∞±

Æתרנגולות¨†מספיק†למחיה†לזוג†צעיר

ßהם†עברו†לגור†בשכירות†בהרצליה†ג†±π≥∑†בתחילת
©כיום†רחוב†נורדאו®¨†וכל†יום†הם†הלכו†לעזור†בבנית
הכפרÆ†לאחר†מספר†חודשים†הם†עברו†לגור†בפחון
שאבא†בנה†במגרש†בכפר¨†ובכך†הם†היו†למשפחה
השנייה†שעברה†לגור†בכפר†שמריהוÆ†לאחר†כארבעה

חודשים†הסתיימה†בנית†הביתÆ†בשנת†∏≤π±†נולדה
Æבתם†הבכורה†נעמי

בשנת†π≥π±†בעקבות†ליל†הבדולח†עלו†לארץ†גם
Æהוריה†של†אמא¨†שעבורם†נוסף†לבית†חדר†חדש
†השנים†אמא †במשך Æנולדה†עדנה† ±π¥≤†בשנת
החזיקה†כמעט†לבדה†את†המשק¨†סבא†היה†ממיין
†גם†חיי †במקביל†לעבודה†קשה†היו Æאת†הביצים
תרבות†ערים†בכפר¨†אמא†שיחקה†פינג†פונג†והלכה

Æלקונצרטים†שנערכו†בבית†העם

כמרבית†תושבי†הכפר¨הם†היו†חברי†ה¢הגנה¢†וסייעו
בהעלאת†והחבאת†מעפילים¨†בבית†אף†היה†¢סליק¢
†במלחמת†השחרור†אמא†אירחה†במשך Æלנשק
חודשים†רבים†את†אחייניה†מירושלים†הנצורהÆ†לאחר
מלחמת†השחרור†נולדה†רותי†ואמא†המשיכה†לשאת
±π∂∑†הלול†התחסל†בשנת†Æבנטל†הלול†המתרחב
כיוון†שכבר†לא†נשא†את†עצמו¨†לאחר†מכן†התנדבה
אמא†במקומות†רבים¨†בניהםª†ביטוח†לאומי†©ביקור
קשישים†בביתם®¨†בית†הספר†בנוה†ישראל†ומעון†יום

Æשל†קשישים†בהרצליה

עוד†מילדותה†בגרמניה†אהבה†אמא†לטייל†והמשיכה
בכך†גם†בארץ†וגם†בחו¢לÆ†בשנים†האחרונות†לחייה
Æוליהנות†ממשפחה†המתרחבת†ßהרבתה†לשחק†ברידג

לזכר†אמנו†דורלה†פרידמן†ז¢ל¨†שהלכה
לעולמה†בחודש†ינואר†∞±∞≥

מאת†בנותיה∫
נעמי¨†עדנה†ורותי†תושבות†הכפר



בכפרפברואר†∞±∞≥ ≥

מועדון†ספורט†כפר†שמריהו
מתכונן†לקיץ†חם

במועדון†ספורט†כפר†שמריהו†החלה†ההרשמה†לשנת
∞μ∫¥μ†במועדון†שפועל†מהשעה†Æהפעילות†הקרובה
ועד†לשעה†∞∞∫±≥¨†נפתחה†מסעדה†חדשה¨†המנוהלת
על≠ידי†שני†זכיינים†בעלי†ניסיון†ומאפשרת†לקהל
הרחב†ליהנות†ממגוון†ארוחות†בוקר†עשירות¨†ארוחות
עסקיות†ומזון†בריאות†לקהל†הספורטאים¨†המגיע

Æלפעילות†במועדון
לדברי†אבנר†עמרני¨†מנהל†התפעול†בבריכה†מזה
כשנתיים†ותושב†הכפר¨†היה†לנו†חשוב†ליצור†מקום
שייתן†מענה†לצרכים†הרבים†של†לקוחותינו†כמו†אנשי
עסקים†שמתחילים†את†היום†בפעילות†ספורט†ולאחר
מכן†יכולים†להמשיך†לפגישות†עסקיות†במקום†נעים
†ירוק†ונעים †מתחם†שקט¨ †יצרנו †עבורם ומכובד¨
המאפשר†גלישה†באינטרנטÆ†חשבנו†על†המשפחות
שמגיעות†בימי†שבת†ורוצות†ליהנות†מאוכל†חם¨†על
בני†הנוער†והילדים†הרבים†שמגיעים†מדי†יום†למועדון
†קהל †וכמובן †המהיר †המזנון †משרותי ונהנים
הספורטאים†המגיע†למקום†ומבקש†ליהנות†ממזון

Æבריא¨†דיאטטי†ומותאם†לספורט
אגודת†ספורט†כפר†שמריהו†הוקמה†כעמותה†בשנת
±∂π±†על≠ידי†תושבי†הכפר†ומאז†שומרת†על†צביונה
הקהילתי†והאינטימיÆ†ניהול†העמותה†ניתן†בידי†הניהול
המסור†של†ועד†מנהל†וועדת†ביקורת¨†הנבחרים†ע¢י
האסיפה†הכללית†ופועלים†בהתנדבותÆ†בוועד†המנהל
Æהנוכחי†נבחרו†ישראל†ספירו†כגזבר†וגיא†גמזו†כיו¢ר

Æלשניהם†זו†השנה†השלישית
†להצטרף †בבריכה†והתבקשתי †כשחיין ¢התחלתי
לועד¨†ביוני†∑∞∞≥†מוניתי†לשמש†כיו¢רÆ†כחלק†מהצוות
הפעיל†הבנו†כי†אופי†הקהל†המגיע†למועדון†השתנה
†בעבר††המועדון Æויש†להשתנות†ולבצע†התאמות
שירת†אוכלוסיה†עם†צרכים†דומים¨††בשנים†האחרונות
השתנה†הביקוש¨†חל†שינוי†דמוגרפי†ונדרשנו†לשרת
דור†ישן†עם†דור†חדש¨†וקהילה†בעלת†שונות†בטעמים
וביכולות†הכלכליותÆ†בנוסף̈†נדרשנו†בתקנים†מחמירים
של†בריאות†הציבור†ולניהול†תקין†של†המקוםª††שיפור
רמת†התחזוקה¨†רכישת†ציוד†ופיתוח†עתידיÆ†המסקנה
הייתה†כי†יש†לשנות†את†השיטה†וכתוצאה†מכך†מינינו
Æאת†אבנר†כמנהל†מקצועי¨†דבר†שלא†היה†קודם†לכן
ראינו†כי†ישות†אחת†אשר†מנהלת†בפועל†יכולה†לרכז
ולהבין†טוב†יותר†את†מכלול†הצרכים†ולייצר†פתרונות
בסדר†עדיפות†לטובת†כולם¨†דברים†שלא†היו†קיימים
Æ¢קודם†ולשמחתי†אבנר†בנה†אותם¨†כמובן†בתמיכתנו
øמה†תפקיד†הועד†המנהל†שהינך†עומד†בראשו
מועדון†הספורט†מתקיים†כמו†כל†כלכלי¨†שבו†תקציב¨
יעדים¨†מטרות†וכדוÆß†רמת†הדיווח†והשקיפות†הפכו
את†הועד†לגוף†שמקבל†החלטות†ברמה†יותר†גבוהה¨

הלימודיות¨†כמו†לימוד†השחייה†בקרב†ילדים†ומבוגרים
ועד†לקבוצות†כמעט†מקצועיותÆ†כמובן¨†אימון†שחיינים¨
שיש†להם†רוטינת†שחיה†קבועהÆ†בנוסף¨†מפעיל†מרכז
†לילדים †תריאטלון †קבוצות †הישראלי השחייה

Æולמבוגרים¨†מזה†כשנה†וחצי
לפני†כשלוש†שנים¨†בסיוע†המועצה†המקומית¨†שופצו
מגרשי†הטניס†וכיום†מציע†מתחם†המועדון†שלושה
מגרשי†טניס†תקניים†ברמה†מהגבוהה†בארץÆ†מסרנו
את†הזיכיון†להפעלת†חוגי†הטניס†והם†מנוהלים†על≠ידי
לימור†גבאי¨†לשעבר†אלופת†ישראל†ותושבת†רשפון¨
Æומאפשרים†לימוד†פרטי†ובקבוצות†לילדים†ולמבוגרים
†שחקנים †פעם†נערכים†במקום†תחרויות†בין מדי
Æ¢ואחרים† †רם †אנדי †פאר¨ †כשחר מקצועיים
במועדון†מגוון†חוגים¨†הניתנים†למנויים†חינם∫†יוגה¨
יוגהלאטיס¨†התעמלות†בריאותית¨†חיטוב†ועיצוב†הגוף¨
משולב†הוליסטי†והתעמלות†במים†לקהל†המבוגר
יותרÆ†לשמחתנו†אנו†רואים†שנוצרה†קבוצה†מגובשת
של†חברים̈†המגיעה†מדי†יום†לחוג†ולאחר†מכן†מייצרים
†כך†למעשה†מתאפשר פעילויות†חברה†נוספות¨
מימוש†חזון†המקום†להוות†נקודת†מפגש†הן†לצרכי
Æהחברתיים† †לצרכים †והן †והבריאות הספורט

ספורט†בכפר

מאת∫†שרון†דור≠בן†חורין

øומה†בעתיד

¢חשוב†לנו†לשמור†על†סגנון†ניהול†פתוח†ומזמין¨

†את †לשרת †שלנו †שהתפקיד †הבנה מתוך

†תוך†שילוב†שונות הקהילה†בצורה†מיטבית¨

Æהצרכים†ובראייה†לטווח†רחוק¢¨†אומר†גיא†גמזו

¢השלב†הבא¨†מבחינתנו¨†יהיה†שיפוץ†ושיפור

†היום†מאפשר †שכבר †הקיים¨ †הכושר חדר

Æהדרכה†על†ידי†מדריך†אישי†או†מהצוות†במקום

אנחנו†פועלים†בשיתוף†הדוק†עם†המועצה†על

הכנת†תוכנית†אב̈†שתביא†בחשבון†את†הצרכים

Æהשונים†של†תושבי†היישוב†בראייה†ארוכת†טווח

†ויספק †יגדל †המתקן †בעתיד¨ †כי †מניח אני

שירותים†נוספים¨†שקשורים†לטיפוח†ולשיפור

איכות†החייםÆ†כל†זאת†כמובן†מבלי†לשנות†את

הצביון†הכפרי†והקהילתי¨†הייחודי†והאיכותי†של

Æ¢המקום

שמקדמת†את†המקום†והמשתמשים†שלוÆ†כשנכנסתי
לתפקיד¨†המקום†התקשה†להתאזן†תיפעולית†והיה
איום†על†המשך†פעילותו†ללא†תמיכהÆ†לשמחתי†אני
יכול†לומר†שיצאנו†ממשבר†זהÆ†כיום†אנחנו†מנהלים
מדיניות†שהיא†נוחה†יותר†לקהל†הלקוחות̈†כמו†תמחור
לפי†מספר†מנויים†ולא†תמחור†גלובאלי†כפי†שהיה¨
גמישות†רבה†יותר†בתנאי†התשלום¨†יותר†בקרה†על
מי†נכנס†ומתי†נכנסים¨†ועוד†נתונים†שמאפשרים†לנו
†להשקיע †בכדי את†היכולת†ליצור†עודף†תפעולי

Æבשדרוג†המתקנים

יצרנו†שיטת†ניהול†שונה†לגמרי¨†לדברי†גמזו¨†להקשיב
Æלמה†שיש†לאנשים†להגיד†ולתת†להם†מענה†אמיתי
†עוברים†על †נפגשים†אחת†לחודש¨ †אנחנו כוועד¨
נושאים†מרכזיים¨†דנים†בהם†וחוזרים†עם†תשובות
†זו †מבחינתנו Æאמיתיות†מתוך†דאגה†ותשומת†לב
היכולת†לנהל†דיאלוג†טוב†יותר†ולשמחתי†אני†יכול

Æלומר†שזה†אכן†עובד

†קהילתי †מפגש †כמקום †הספורט¨ ן מועדו
מועדון†הספורט†כפר†שמריהו†מציע†מגוון†פעילות
רחב†עבור†כלל†האוכלוסייהÆ†¢חשוב†לנו¨†לענות†על
הצרכים†השונים†של†הקהילה†הכוללת†ילדים†מגיל
פעוטות†ועד†לאוכלוסיה†הבוגרת†של†הכפר¢¨†אומר
†יוזמים†אירועים †אנחנו †כחלק†מכך¨ Æאבנר†עמרני
שונים†כמו†אירועי†ל¢ג†בעומר†וט¢ו†באב†למבוגרים¨
אירועי†יום†העצמאות†לכל†הקהילה¨†ובקיץ†הקרוב
†לכיפת †מתחת †ושירה †סרטים †ערבי †מקווה אני
השמייםÆ†בימי†שבת̈†בחודשי†הקיץ̈†מתקיימים†אירועים
Æ®והצגות†לילדים†כמו†כן††מתקיימת†קייטנה†©בתשלום

ספורט†כתפיסת†עולם
בשנתיים†האחרונות†השקענו†רבות†בפיתוח†מתקני
הספורט†והפעילויות†המוצעות†בתחום¨†אומר†גיא
גמזוÆ†כחלק†מהראייה†להסתכל†על†הצרכים†של
†רחב†של†פעילויות †מגוון כלל†האוכלוסייה†יצרנו
מקצועיות¨†המאפשרות†לכל†אחד†ואחת†למצוא†את
מקומוÆ†השקענו†כסף†רב†בבריכה¨†שתמיד†מחוממת¨
אין†בה†ריח†של†כלור†ואנחנו†עוברים†בדיקות†תכופות
של†משרד†הבריאות¨†שתמיד†מדרג†אותנו†במקום
הגבוה†ביותרÆ†השקעה†כלכלית†זו†השתלמה†לנו
מאחר†ושמנו†יצא†כבריכה†מתוחזקת†ברמה†גבוהה
המביאה†אלינו†קהל†איכותיÆ†בנוסף¨†פתחנו†את†נושא
†אותם†לניהול†על†ידי השירותים†הנלווים†והצענו
מומחים†בתחומםÆ†פעילות†¢מרכז†השחייה†הישראלי¢
בהנהלתו†של†ערן†גרומי¨†שיאן†ישראלי†ושחיין†אולימפי
בעברו¨†שהנו†זכיין†המפעיל†את†פעילויות†הבריכה
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מאת∫†שרון†דור≠בן†חורין

ראיון†המשך†עם†לימור†ברמן≠הרמס¨†מנהלת†בית
הספר†המשותף†לכפר†שמריהו†ולחוף†השרון

†לימור †את †ראיינו †האחרון †ספטמבר בגיליון
ברמן≠הרמס̈†המנהלת†החדשה†של†בית†הספר†בכפר
וחשפנו†את†תכנית†התקשובÆ†לאחר†כמעט†כחצי
שנה¨†חזרנו†לראיין†שוב†את†לימור†ולראות†מה†הושג
עד†כה†וכיצד†הוטמעה†התכנית†בקרב†התלמידים¨
המורים†וההוריםÆ†הזדמנות†זו†אנו†מברכים†את†לימור
על†קבלת†פרס†חינוך†ארצי¨†עבור†פעילותה†כמנהלת
בבית†הספר†היסודי†¢חשמונאים¢†בת¢א¨†אותו†ניהלה

Æשש†שנים

מזל†טוב
†זה†בהחלט †מחייכת†לימור†בצניעות¨ תודה†רבה¨
מרגש†מאוד†ומהווה†הישג†מרשים†לא†רק†לי†אלא
לכל†צוות†בית†הספר†עבור†עבודה†קשה†ומאומצת¨
עבודת†צוות†ושיתוף†פעולה†עם††ההורים¨†שתמכו
בבית†הספרÆ†לשמחתי¨†אני†חווה†דברים†דומים†גם
בבית†הספר†בכפר†שמריהו¨†בו†קבלו†אותי†בברכה
ובפתיחות†רבהÆ†יש†כאן†תלמידים†נהדרים†ומבטיחים¨
צוות†הוראה†מקצועי†ומסור†מאוד¨†מעורבות†הורים
גבוהה̈†הורים†שאכפת†להם†ומועצה†תומכת†ומקדמת
את†החינוךÆ†בכלל¨†בית†הספר†תופס†מקום†מרכזי
בכפר†שמריהו¨†ברשפון†ובגליל†ים¨†הורים†מקדמים
נושאים†שנמצאים†על†סדר†היום¨†מגבים†את†בית
הספרÆ†זו†כמובן†התנהלות†הדדית¨†חשוב†לנו†לערב

שנת†התקשוב
בבית†הספר

תופסת†תאוצה
את†ההורים†והקהילה†ולייצר†שותפים†למדיניות
הכללית†אותה†אנו†מגבשים†ומתנהלים†לפיהÆ†לדוגמא
מדיניות†חדשה†בנושא†שעורי†הבית†מתוך†התפיסה
שאלו†מהווים†כלי†בתהליך†הלימודי≠חינוכי†של†הילד
†הבית†הם †שיעורי Æבנוסף†ללמידה†בבית†הספר
הזדמנות†לתלמידים†לקחת†אחריות†על†לימודיהם
ועל†וניהול†זמנםÆ†לאחר†התייעצות†עם†צוות†ההוראה¨
†כללים †גיבשנו †בשיתוף†עם†ההורים¨ התלמידים¨
שמפרטים†נוהלי†שעורי†ביתÆלדוגמא∫†בכל†שכבת
גיל†כמה†שעות†ביום†תלמיד†צריך†להקדיש†ללמידה
בבית¨†או†כיבוד†השבת†למנוחה†וכתוצאה†מכך†ביטול
†תשומת†לב†לכך †מתן †שישי¨ †שעורים†בימי מתן
שהשיעורים†יהיו†מותאמים†לרמת†התלמידים¨†בכדי
שלא†לאלץ†הורים†לשבת†ולהכין†עבורם†עבודות†או
להשקיע†זמן†רב†בעזרהÆ†למעשה†זוהי†מדיניות†חדשה
שגיבש†הצוות¨†בשלב†השני†נחשפה†לוועד†ההורים¨
שהביע†את†דעתו†ובהתאם†לכך†יושמו†שינוייםÆ†השלב
Æהשלישי†נחשפה†המדיניות†בפני†מועצת†התלמידים
הרעיון†הוא†לצאת†עם†תוכנית†מגובשת†המוסכמת

Æעל†כולם

øמה†חדש†בנושא†התקשוב
נושא†התקשוב†הוגדר†כיעד†שנתי¨†ולשמחתי†הרבה
הוא†זוכה†להצלחה†רבה†הן†מצד†המורים†והן†מצד
†לצד †כי †להזכיר †לי †חשוב Æוההורים† התלמידים
התקשוב†אנחנו†ממשיכים†לטפח†את†הדיאלוג†הבין

Æאישי†ומחזקים†את†הקשר†האישי†בין†המורים†לילדים
במקביל†רצינו†שהמורים†ישתמשו†בכלים†טכנולוגיים
†לעשות†זאת†באופן †על†עצמנו עכשוויים†ולקחנו
קהילתיÆ†כפי†שציינתי¨†הנושא†זוכה†להצלחה†גדולה¨
†ובעלי †תלמידים †מורים¨ †©הורים¨ †ביה¢ס קהילת
†לאחר live@edu† †ל †נכנסה תפקידים†נוספים®
שקיבלה†תיבות†מייל†ב†outlook††למעשה†החל†מה≠
Æבספטמבר†הקשר†עם†ההורים†נעשה†באמצעותו†±
יכולת†זו†מאפשרת†לנו†להתנהל†בכמה†מישורים∫
סנכרון†הלוח†החודשי†שמנוהל†כיומן†קהילתי†וניתן
להתמצא†בו†בין†שכבה†לשכבהÆ†למעשה†לכל†שכבה
†והלוח†שולח†תזכורות†בהתאם יש†צבע†משלה
לכיתותÆ†בתחילה̈†היו†הורים†שחסר†להם†הדף†הכתוב¨
הסברנו†כי†כחלק†ממגמה†ירוקה†אנחנו†לא†תומכים
בשכפול†דפים†שלא†לצורך†ויחד†עם†זאת†כן†באנו
לקראתם†בכך†שפשוט†מדי†חודש†אנחנו†שולחים
Æבמייל†ריכוז†כתוב†בקובץ†ובו†מפורטים†אירועי†החודש
מישור†נוסף†שבו†אנו†מתנהלים†באמצעות†הקהילה
הממוחשבת†הינו†הדואר†האלקטרוניÆ†חלק†נכבד
†המורים†והתלמידים¨ מהתקשורת†הארגונית†בין
המורים†וההורים¨†התלמידים†לתלמידים¨†מתבצעת
ישירות†באמצעות†מיילים†דואר†אלקטרוניÆ†זה†כמובן
†פחות Æדורש†שינוי†בתרבות†הארגונית†של†כולנו
Æטלפונים¨†אבל†יותר†פניות¨†משום†שיותר†קל†לפנות
Æבסה¢כ†כל†הצדדים†מביעים†את†שביעות†רצונם
הדואר†האלקטרוני†מאפשר†גם†העברת†שעורי†בית
באופן†ישיר¨†בכיתות†הנמוכות†המורה†דואגת†להעביר
למייל†של†ההורים†ובכיתות†הגבוהות†יש†תורנים
Æשאחראים†על†כך†ומעבירים†ישרות†למייל†התלמידים
עוד†שימוש†במחשב†שנעשה†בהצלחה†גדולה¨†הינו
†כל†אחד†יכול†להשתמש † קבוצות†שונות†במייל¨
בקבוצות†הללו†באמצעות†אפליקציה†המאפשרת
תכתובת†ישירה†לפי†קבוצותÆ†ראינו†כי†זה†בהחלט
משמש†גם†את†הצרכים†של†ההורים†שפתחו†קבוצות

Æמשל†עצמם†ומתקשרים†דרכן
live@edu†עושים†במסגרת† שימוש†נוסף†שאנו
Æskydrive† Æייחודית†הנקראת† הוא†באפליקציה
זהו†למעשה†זיכרון†נייד†היושב†ב¢ענן¢†בגוגל†של
G≤μ†לכל†משתמשÆ†יש†אפשרות†לשמור†בו†מסמכים
ותמונות†באופן†פרטי†ויש†אפשרות†לשתף†תיקיות

חינוך†בכפר
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מסוימותÆ†דוגמא†לשימוש†נפלא†ב†skydrive†היא
של††הורים†מכיתה†אß†שפרסמו†לכלל†ההורים†תמונות
מיום†הולדת¨†מפעילות†שנעשתה†עם†תלמידי†והורי
Æים† †גליל †לקיבוץ †ומהטיול †בספרייה הכיתה
†ה †של †האפליקציות †בתחום †כי †לראות אפשר
outlook†עמדנו†בשלושת†היעדים†שהצבנו†©שימוש
®skydrive ב† †שימוש †במייל¨ †שימוש ביומן¨
øכיצד†השפיע†הנושא†על†המורים†ועל†דרך†ההוראה
קיימת†השפעה†ישירה†על†כל†ניהול†הכיתה̈†המתבצע
†רשימת†הנוכחות¨ †דהיינו¨ †ממוחשב¨ †באופן ברובו
דוחות†הציונים¨†תקשורת†עם†הורים†ועודÆ†באסיפות
הורים†המורים†המקצועיים†העבירו†למחנכי†הכיתה
קובץ†של†כל†המידע†על†כל†אחד†ואחת†מהתלמידים¨

Æמה†שכמובן†מקל†מאוד†על†המחנכים
המורים†עצמם†מגיבים†בהיענות†גבוהה†לנושא¨†הם
מודרכים†באופן†קבוע†על≠ידי†יוספה†כהן†מנהלת
התחום†בבית†הספר†ונהנים†מכך†שהמחשב†האישי
†תקשורת †להם †ומאפשר †עבודתם †את מייעל

אפקטיבית†עם†התלמידים†ועם†ההוריםÆ†בנוסף¨†צוות
†באמצעות †הכשרה †עובר †בבית†הספר המורים
הדרכה†של†מנחה†מדריכה†מטעם†משרד†החינוך
וכן†של†מנחים†חיצוניים¨††במטרה†ללמוד†ולהבין†כיצד
להשתמש†ולעשות†שילוב†בין†פדגוגיה†וטכנולוגיה
באופן†היעיל†ביותר¨†איך†לאתר†חומרים†איכותיים
†איך†לחפש†הדמיות†וסרטונים שנמצאים†ברשת¨
שיתאימו†לשיעור†ויקדמו†את†הלמידהÆ†במסגרת
†גם†איך†לבנות†מצגות†ולשלב ההכשרה†למדנו
†חומר †עם †בשילוב †כמובן¨ †זאת †וכל אנימציות¨
שהתלמידים†מכינים†בעצמם¨†כאשר†המטרה†היא
†עבור †אקטיבית †ללמידה †הלמידה †את להפוך
†חלק †שנעשה†על≠ידי התלמידיםÆ שימוש†נוסף¨
†אחד †כל Æדיון† †בקבוצות †שימוש †הנו מהמורים¨
מהמורים¨†וגם†התלמידים¨†יכול†לפנות†באופן†ישיר
ולהזמין†לקבוצה¨†ממש†כמו†בכל†רשת†חברתית¨†ניתן
†חברי †מתוך †שרוצה †ומי †לדיון †שאלות להעלות
הקבוצה¨†יכול†להגיב¨†כל†אחד†בקבוצה†יכול†לפתוח

דיוןÆ†אני†מאמינה†כי†זה†מחנך†אותם†לשימוש†מושכל
באינטרנט†ומאפשר†להם†להתנהג†ברשת†באופן
Æשותפים† †ואנחנו †ידיעה†שהכל†גלוי בטוח†מתוך

øומה†ההמשך
הטכנולוגיה†מתקדמת†ואני†מאמינה†שאנחנו†צריכים
ללכת†איתה¨†אך†האתגר†האמיתי†הוא†לא†למצוא
את†הטכנולוגיה†הכי†חדישה¨†אלא†לדעת†להשתמש
בה†באופן†מושכל†ונכוןÆ†אנחנו†בודקים†ובוחנים†את
†בוחנים†אפשרויות †אנחנו Æהדברים†לשנה†הבאה
שונות†כמו†רשת†משותפת¨†הקמת†פורטל†בית†ספרי¨
†לנו †שייסעו †מערכות†מידע†כדי הכנסת†מנתחי
בחשיבה̈†שוקלים†אם†להצטרף†לתכנית†¢עת†הדעת¢¨
שמאפשרת†למידה†אישית†באמצעות†כיתת†לימוד

Æובה†מחשב†לכל†תלמיד
בינתיים†הייתי†אומרת†שאנחנו†נמצאים†במקום†טוב
ושהגענו†לתוצאות†רצויות̈†הרבה†מעבר†למה†שהצבנו

Æלעצמנו†לשנה†זו

ילדי†גן†רימון†חוגגים†ט¢ו†בשבט†עם†תלמידי†כיתות
Æבבית†הספר†בכפר†ßה

†אחת†לחודש †רימון¢∫ †תאנה†וגן ¢חוברים†ביחד†גן
מתכנסים†ילדי†הגנים†למפגש†משותף†עם†הגננות
Æהמפגשים†כוללים†שעת†סיפור†ושירה†Æענת†וכרמלה

תקשוב†גם†בגן†במסגרת†לימודי†אוריינות†מתוקשבת
Æבגן†רימון†הילדים†מאזינים†לסיפורים¨†סרטים†ושירים
במהלך†השנה†הילדים†יכתבו†כתב†ילדי†ויקריאו†את

Æהסיפור†על†המסך

שבוע†הקהילה†בבית†הספר

חדשות†מגן†תאנה†וגן†רימון

בסוף†חודש†ינואר†חגג†בית†הספר
את†שבוע†הקהילה†המשותף†לשלוש
הקהילות†המאכלסות†את†בית†הספר∫
Æים† †וגליל †רשפון †שמריהו¨ כפר

במהלך†שבוע†זה†יצאו†התלמידים†לבקר†בקיבוץ
גליל†ים†ובבית†ראשונים†שם†למדו†על†היסטורית
הכפרÆ†השכבות†הבוגרות†פגשו†את†ראש†המועצה¨
דרור†אלוני¨†בהרצאה†שעסקה†בנושא†הווה†ועתיד
כפר†שמריהוÆ†כיתות†הß†אירחו†את†ילדי†גן†החובה
מכפר†שמריהו¨†מרשפון†ומגליל†ים¨†שיגיעו†ללמוד

Æבבית†ספרנו†בשנה†הקרובה

ילדי†כיתות†אß†חגגו†את†יום†המשפחה†יחד†עם†הוריהם†בקריאה†משותפת



פברואר†∞±∞≥ ∂בכפר

†לריסה†וקסלר¨ ßמונתה†אינג† †כשנה†וחצי לפני
מהנדסת†אזרחית†לתפקיד†מהנדסת†המועצה
המקומית†כפר†שמריהו¨†במשרה†מלאהÆ†ההחלטה
נבעה†מתכנית†המועצה†להסדיר†באופן†מקצועי
†בתכנונן †שהוחל †הפיתוח †תוכניות †את וייסודי
†בהחלטה †וכן בעשורים†הקודמים†ולא†הושלמו
האסטרטגית†לנצל†את†מיזם†הביוב†לחידוש†תשתית
המים†©עם†אגודת†המים®†ולחדש†את†המיסעות†≠
כבישים¨†מדרכות†ושבילים†להולכי†רגל†ולרוכבי

Æאופניים

̈†ראש†המועצה̈†המועצה†המקומית לדברי†דרור†אלוני
יזמה†בעבר†תוכניות†רבות†וחלקן†לא†הושלמוÆ†אחרות
שביצוען†הושלם̈†לא†קבלו†תוקף†ברישומים†המחויבים
על†פי†חוקÆ†בד†בבד†עם†הצורך†להסדיר†ולארגן†את
המידע†התכנוני¨†נכנסנו†למיזם†הביוב†והתשתיות
אשר†ישפיע†על†איכות†החיים†בכפר†שנים†רבותÆ†גם
המיזם†התחבורתי†≠†כביש†∞≥†וכביש†±≤μ¨†שקטע
משמעותי†ממנו†יעבור†בשטח†היישוב¨†ישפיע†עלינו
וחובתנו†להיערך†מבעוד†מועדÆ†לאור†האמור†לעיל
†נוצר†צורך†להקים †הפרטי¨ ולאור†הגידול†בבינוי
מחלקה¨†שתנוהל†על≠ידי†גורם†בכיר¨†מקצוען¨†מחויב
†אינגß†לריסה†וקסלר†הביאה Æובעל†ניסיון†רלוונטי
±μ†≠איתה†רקע†וניסיון†רב†בתחום¨†לאחר†שבמשך†כ
שנים†שירתה†במחלקת†ההנדסה†של†עיריית†טירת
כרמל†ובתפקידה†האחרון†הייתה†עוזרת†למהנדס

Æהעיר

†מעל Æעם†לריסה†במשרדה†שבמועצה† נפגשתי
שולחנה†פרוס†תצלום†אווירי†ענק†של†היישוב¨†כולל
†בשליטה†רבה¨ †לריסה¨ Æהחקלאי† החלק†המזרחי¨

כפר†שמריהו†נערך
להתרחבות†מזרחה
ומשלים†תוכניות

פיתוח†רבות
ראיון†עם†אינגß†לריסה†וקסלר¨†מהנדסת†המועצה

מראה†ומסבירה†לי†כל†נקודה†ואזור†בהם†פועלת
Æמחלקת†ההנדסה

øההנדסה† †מחלקת †של †תפקידה †מה שאלה∫
מחלקת†ההנדסה†מרכזת†את†תכנון†ופיתוח†הכפר
במגוון†תחומים∫†תחום†ראשון¨†האסטרטגי∫†עדכון
תכנית†אב†ליישוב†ובהמשך†עדכון†תוכנית†המתאר
היישובית†והתאמתה†לחוק†התכנון†והבנייה†ולצרכים
העדכנייםÆ†תכנית†אסטרטגית†נועדה†לכוון†ולתכנן
לעתידÆ†התוכנית†לפיתוח†המתחם†שכלוא†בין†רחוב
†יאפשר †וכביש†החוף †היסוד †קרן †רחוב החורש¨
התרחבות†החלקות†ותאפשר†תוספת†בינויÆ†תוכנית
זו†תהווה†מבחינת†חלוץ†לעדכון†תוכנית†בניין†עיר
∞±¥†אß†על†פיה†מוקצות†זכויות†הבנייה†בכפרÆ†מעורבות
בתכנון†תשתיות†הלאומיות†בסביבת†הכפר∫†כביש
∞≥¨†נתיבי†איילון¨†וכביש†אגרה†±≤μ∫≠†אנחנו¨†נמצאים
בקשר†עם†החברה†המבצעת†ומתכננת†את†הכביש
ומנהלים†משא†ומתן†להשפיע†לטובת†היישוב†בנושאים
כגון¨†שיקוע†הכביש¨†החלטה†שכבר†עברה†בהצלחה¨
הנמכת†המחלפים¨†יצירת†מיסוך†אקוסטי†ומניעה
של†זהום†האוויר†ועודÆ†הנושאים†הנוספים†המטופלים
במסגרת†יזמות†של†המדינה†הם∫†העתקת†שדה
תעופה†©•∞∂†משטח†השדה†נמצא†בשטח†מוניציפאלי
†מיגון†אקוסטי†לאורך†כביש†≥ של†כפר†שמריהו®¨
ותשתיות†החשמל†והנפט†המונחות†מזה†שנים†רבות

Æלאורך†מסילת†הברזל

תחום†שני†≠†תכנון†סטאטוטורי∫†תכנון¨†בחינה†ועדכון
תכניות†בניין†עיר¨†אשר†מכוחן†ניתן†לבצע†בנייהÆ††בין
הנושאים†המטופלים†כעת∫†מתחם†רחוב†הנוריות¨
רחוב†החבצלת̈†מתחם†המכולת†ברחß†הנוטע̈†הסדרת

מרכז†הספורט¨†תיקון†קווי†בניין¨†הרחבת†בית†העלמין¨
הקצאת†שטחים†לתחנת†שאיבה†לביוב†ולמחסני
†לגדרות†בחזית †הגדרת†הוראות†בינוי המועצה¨
רחובות¨†הסדרת†רחוב†השקד¨†הסדרת†שביל†היוגב¨
תכנון†מחדש†של†מתחם†בין†המועצה†ובית†הכנסת
†המחלקה †בתחום†השלישי¨ † ÆÆÆועוד†כהנה†וכהנה
עוסקת†בליווי†תהליך†רישוי†בנייה†פרטיתÆ†למעשה
המחלקה†מסייעת†לתושבים†להבין†את†זכויותיהם
ואת†גבולות†המותר̈†מקפידה†על†הממשק†עם†השטח
הציבורי¨†מכתיבה†נקודות†חיבור†לתשתית†עירונית
ודואגת†לשמירת†האופי†היישוביÆ†מהנדסת†המועצה
†הציבור†את†התוכנית†בטרם †נציגי מביאה†בפני
העברתה†מאושרת†לטיפול†הוועדה†המרחבית†לתכנון

Æולבנייה†בהרצליה

תחום†נוסף†הוא†תכנון†מבנים†ומתקנים†ציבוריים¨
תשתיות†וכבישים†ותחזוקתםÆ†במסגרת†ההיערכות¨
תבצע†המועצה†במהלך†השנה†הקרובה†סקר†ממופה
של†כל†נכסיה†ותעגן†רישומם†כחוקÆ†כול†התחומים
הנ¢ל†כרוכים†באחזור†מסמכים¨†מיפוי¨†התייעצות†עם
†והסדרה†מול †ליווי†משפטי בעלי†מקצוע†מגוונים¨

Æועדות†התכנון†הרבות

מזרח†הכפר
כזכור¨†ב≠π¥π±†נסללה†מסילת†הברזל†מחיפה†לת¢א
וחצתה†את†היישובÆ†בשטחים†ממזרח†למסילה¨†עד
לגבול†הרצליה¨†הוגדרו†כחקלאיםÆ†בשנים†הקרובות¨
בעקבות†תמ¢א†μ≤¨†תמ¢מ†μ†והתוכנית†לסלול†את
כביש†∞≥†ולהעתיק†אליו†את†מסילת†הברזל¨†נוצרה
מציאות†תכנונית†חדשה¨†אשר†על†פיה¨†במובלעת
שממערב†לתוואי†כביש†∞≥¨†בשטח†של†כתשעים†עד

מאת∫†שרון†דור≠בן†חורין



בכפרפברואר†∞±∞≥∑

מאה†דונמים¨†תתוכנן†שכונה†חדשה†©ראו†בוורוד†על
שער†העיתון®Æ†המתחם†שממזרח†לכביש†∞≥†מיועד
על†פי†התוכנית†לפארק†עירוני̈†אשר†תותר†בו†פעילות
†ולזו חקלאית†בהקשר†לתוכניות†הפיתוח†בכלל
במזרח†בפרט̈†¢תפקידנו†הוא†לשמור†על†האינטרסים
†הכפרי †צביונו †ועל †הארוך †לטווח †תושבים של
והקהילתי†של†הישוב¢†אומרת†לריסה†וקסלרÆ†התוכנית
תוכן†ע¢י†מינהל†מקרקע†ישראל†בשיתוף†המועצה
המקומיתÆ†המכשולים†הצפויים†הם†התמודדות†עם
קו†חשמל†מתח†עליון¨†אשר†חוצה†את†השטח†מצפון
Æצפיפות† †רמת †וקביעה †נפט †תשתיות לדרום¨
אנו†זוכרים†כל†העת†שבנוסף†לשטחים†החקלאיים
פועל†בשטחנו†שדה†התעופה¨†אשר†כ≠•∞∂†משטחו
מצוי†בשטח†שלנו†וכ≠•∞¥†בשטח†העיר†הרצליהÆ†שר
†הבטיח†בעת†ביקורו †ח¢כ†ישראל†כץ¨ התחבורה¨
בכפר†ובהרצליה†כי†יפעל†למציאת†מקום†חליפי
לפעילות†בשדה†ובכך†תתאפשר†סגירתוÆ†כך†גם
Æהבטיח†יו¢ר†ועדת†הכלכלה†של†בכנסת†≠†ח¢כ†אקוניס

øמה†לגבי†תחום†המים†והביוב†בכפר
¢במועצת†הכפר†קיימת†כיום†תכנית†מוכנה†להשלמת
תשתית†ביוב†מרכזית¨†תוך†כוונה†לחבר†כל†בית†ובית
למערכת†ולבטל†את†בורות†הספיגה†הקיימים¢¨
לדברי†לריסה†וקסלרÆ†¢כחלק†מתכנית†זו†התקבלה
החלטה†אסטרטגית†שבה†כל†פתיחת†כביש†לצורך
הנחת†צנרת†ביוב†תתלווה†בטיפול†בכל†התשתיות
†אגודת †חידוש†צנרת†מים†©על†ידי הקיימות†כמו
המים®¨†הנחת†צנרת†ניקוז†מי†גשמים¨†הנחה†מחדש
של†קווי†טלוויזיה†וכבלים†והטמנה†של†קווי†חשמל
ובזק†לסירוגיןÆ†לצערנו†אנחנו†כרגע†במאבק†מול
הרגולטורים¨†אשר†מכוח†חוק†התאגידים¨†מונעים

את†היציאה†לפרויקטÆ†ראש†המועצה̈†בשיתוף†פעולה
עם†אגודת†המים†ובתמיכת†מליאת†המועצה¨†נלחם
למען†הקמת†תאגיד†מים†וביוב†עצמאי¨†לא†תלוי†ולא

Æ¢קשור†לרשות†אחרת
למעשה†אנו†מוכנים†לצאת†למכרז†לפיתוח†החלק
הדרום†מערבי†של†היישוב¨†אזור†הכולל†כשליש†מבתי
†את†התשתית†ברחובות†הצבעונים†והתמר Æהאב
©מתחם†ביה¢ס†האמריקאי®¨†לא†נעכב†בכדי†לאפשר
לבעלי†הנכסים†לבנות†את†ביתםÆ†מדובר†ב≠∞≥†דונם
†שאת †יחידות†דיור¨ עם†פוטנציאל†בנייה†של†∂±

Æהראשונות†כבר†בונים

øתכנונים†נוספים
¢לאור†מצוקת†מקום¨†הנחה†ראש†המועצה†להתניע
תכנון†אשכול†גני†ילדים¨†אשר†בו†שישה†גנים¨†מרכז
†הספר †בית †במתחם †פסיכולוגי †ושירות כלנית
המשותף†למועצה†ולמושב†רשפוןÆ†אנו†מנסים†לצרף
לתהליך†את†מושב†רשפון†ואת†המועצה†האזורית

Æ¢חוף†השרון
התחיל†תהליך†תכנון†של†קירוי†למגרש†ספורט†בבית
הספרÆ†הקירוי†יהיה†בסטנדרט†גבוה¨†כולל†תאורה
לפעילות†בשעות†ערבÆ†ההקמה†תתבצע†בפגרת
†תאים †להתקנת †מכרז †יפורסם †בקרוב Æהקיץ
פוטוולטאים†על†גג†בית†וייל¨†העבודה†תתבצע†בליווי

Æובקרה†של†מחלקת†הנדסה
†למיגון נמצאות†בתהליכים†שונים†עבודות†תכנון
אקוסטי†בין†הכפר†לכביש†החוף¨†הסדרת†חניה†בבית
†הסדרת†פינת†מחזור†בפינת†רחובות הראשונים¨

ÆÆÆהחרצית†≠†דרך†השדות†ועוד
מחלקת†הנדסה†מסיימת†בימים†אלו†לערוך†מפה
חדשה†לישוב¨†כולל†מספור†וכתובות†חדשים†בהתאם

לכללים†ולנהליםÆ†כול†בית†אב†יקבל†מפה†ואישור
†כתובת†החדשה†ע¢מ†לבצע†את†הרישומים על
הנדרשים†במשרד†הפניםÆ†נערך†תכנון†למערכת
אבטחה†יישובת†תוך†פריסת†מצלמות†בנקודות
התורפה†ברחובות¨†כניסות†ויציאותÆ†העבודה†נעשתה
ביוזמה†ושיתוף†וועדת†הביטחון†וקצין†הביטחון†של

Æהמועצה†≠†יובל†גרין

כיצד†תשפיע†מחלקת†ההנדסה¨†שאת†בראשה†על
øעתיד†הכפר

החלק†הגדול††של†עבודת†מהנדס†רשות†מקומית
אמור†לבא†ע¢י†הביטוי†בטווח†הארוךÆ†תפקידי†הוא
לתרגם†לתוכניות†ולמסמכים†מקצועיים†את†מדיניות
הפיתוח†של†הכפר†כפי†שהיא†מתגבשת†ע¢י†נציגי
הציבורÆ†חובתי†לעזור†לראש†המועצה†ליצור†מערך
עבודה†וחשיבה†שיסייע†לגבש†ולקבע†את†התוכניות
Æלחוק† †ובהתאם †מקצועיות †מידה †אמות †פי על
הנדבך†המשמעותי†בחזות†ובתדמיתו†של†הכפר†≠
מצב†התשתיותÆ†פרויקט†התשתיות†המתוכנן†דורש
†ניהול Æרבים† †וגיוס†משאבים †גבוהה התארגנות
המשאבים†והטעמת†נהלי†עבודה†נכונים†≠†זו†אחת
המטרות†שעומדת†בפניי†מהיום†הראשון†לעבודתי
במועצהÆ†לאחר†כמעט†שנתיים†ניתן†לומר†שנוצרה
Æהנדסה† †מחלקת †והוקמה †המתאימה תשתית
†ובניה †תכנון בכפר†רגישות†רבה†לשמירת†הליכי
תקיניםÆ†נוצר†מנגנון†לבקרה†גבוהה†מאוד†של†תוכניות
†מטבע†הדברים Æומעקב†ביצוע†בבנייה†הפרטית
הדבר†לא†תמיד†מתקבל†¢בברכה¢¨†לכן†המטרה
הנוספת†היא†לשלב†את†הסטנדרט†הגבוה†של
הבקרה†עם†המענה†המהיר†והרחב†לצרכים†של

Æהתושבים†בתחום†תכנון†ובניה
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בטקס†חלוקת†אות†המתנדב†המסורתי¨†אשר†נערך
מדי†שנה¨†בט¢ו†בשבט¨†בכפר†שמריהו¨†הודה†ראש
המועצה¨†דרור†אלוני¨†לד¢ר†יוקי†גניגר¨†תושב†הכפר
משנת†π∑μ±¨†אשר†שימש†במשך†אחת†עשרה†שנים
כחבר†מועצה¨†יו¢ר†ועדות†שונות†במועצה†וכסגן†ראש

Æהמועצה†ממלא†מקומו

ד¢ר†יוקי†גניגר¨†המתמחה†במדעי†הרוקחות¨†בעלים
וממנהלי†חברת†¢טבורית¢†לשימור†דם†הילוד†מחבל
הטבור¨†הינו†דמות†ציבורית†מוכרת†בכפר†מזה†קרוב
לשלושה†עשוריםÆ†פעילותו†הציבורית†החלה†כחלק
ממעורבות†קהילתית¨†עם†כניסת†של†בנו†למערכת
החינוך†בכפרÆ††בתחילה†היה†זה†כחבר†פעיל†בוועד
†פעל †שם †בית†הספר¨ †ושל †הכיתה †של ההורים
להגברת†שיעורי†העשרה†וכן†להעמדת†חדר†מחשבים
Æהתפתחותו† †בראשית †רק †שהיה †הספר¨ בבית

בהמשך¨†עם†הקמת†מרכז†וייל¨†התבקש†ד¢ר†גניגר
לשמש†כיו¢ר†ועדת†ההיגוי†של†המרכזÆ†¢בראשית
פעל†המרכז†באופן†חלקי†בלבד†ותופעל†בעיקר†על
ידי†מתנדבים†במהרה†הבנו†שהמרכז†צריך†להתנהל
†הכפר †בפעילויות †משמעותי †עוגן ≠† †שהיום כפי
היומיומיות¨†לכל†הקהל†מילדים†צעירים†ועד†למועדון
פלוסÆ†האחריות†להכוונת†הפעילות†הועברה†לועדת
התרבות†וקהילה†של†הכפר¨†אשר†מטפלת††במקביל
Æ¢Æגם†בחוגי†התיאטרון̈†המקהלה†ובטקסים†הקהילתיים

הגיע†העת¨†אומר††ד¢ר†גניגר¨†לפנות†את†המקום
†שרוצים†להשפיע לדור†חדש†וצעיר†של†אנשים¨

כפר†שמריהו†מודה†לד¢ר†יוקי†גניגר¨†חבר
המועצה†המקומית†אחת†עשרה†שנים

מועצת†כפר†שמריהו†מוקירה†את†תושביה†הותיקים¨†אורי†חנוך†ושרגא†מילשטיין¨†שהשתתפו†בביקור
Æהממלכתי†של†הנשיא†פרס†בגרמניה†ביום†השואה†הבינלאומי

צלם∫†עמוס†בו†גרשום†Ø†לע¢מ

ולשמור†על†צביון†הכפרÆ†¢חשוב†לרענן†את†המערכת
ושלמעגל†חברי†המועצה†יכנסו†אנשים†נוספים†שיוכלו
להשקיע†את†האנרגיה†במהלכים†חדשים†וברענון
הקיימיםÆ†אני†אינני†אדם†פוליטי†ולשמחתי†כך†גם
מועצת†הכפר†וכל†מי†שמוצא†לנכון†להקדיש†זמן
לפעילות†במועצה†פועל†מתוך†אינטרס†אחד†מרכזי
≠†לשרת††את†תושבי†הכפרÆ†בתפקידי†כסגן†וכממלא
מקום†ראש†המועצה¨††השתתפתי†בפורומים†שהיו
בהם†הרבה†עסקנים†פוליטיים†בעלי†אינטרסים¨†מה
שחידד†את†הבנתי†כי†המודל†השלטוני†הנכון†במדינה
מתוקנת†צריך†שייבנה†מלמטה¨†דבר†שלאו†דווקא
Æמיושם†בישובים†אחרים†ובוודאי†פחות†בשלטון†המרכזי
לשמחתי¨†בכפר†שמריהו†מודל†זה†בא†לידי†ביטוי
והמועצה†רואה†את†עיקר†תפקידה†לתת†שירותים
לאזרח†בתחומים†שונים¨†כגון∫†חינוך¨†תרבות¨†תחזוקת
הכפר†ועודÆ†כחבר†מועצה†וממלא†מקום†שמתי†לעצמי
כמטרה†לדעת†לאזן†ולמצא†את†שיווי†המשקל†בין
טובת†הכלל†וטובת†הפרט††ואני†גאה†על†כך†שאכן

Æ¢הצלחנו†ברוב†המקרים

עוד†הוסיף†יוקי†ואמר†כי†התפטרותו†מתפקידו†כחבר
מועצה†לא†תמנע†ממנו†מלהמשיך†ולפעול†כחבר
בועדות†השונות¨†תרבות¨†הגנת†הסביבה†ומורשת
הכפר¨†זאת†לצד†פעילויות†התנדבותיות†נוספות†בהן
הוא†פעיל≠†חבר†מועצת†המנהלים†של†מוזיאון†ישראל
†וכן בירושלים†ויו¢ר†חברת†החנויות†של†המוזיאון¨
†בתחום †בינ¢ל †רגולציה †החלת †בנושאי פעילות
Æהתמרוקים†וקידום†נושא†הברקוד†בישראל†ובעולם

†יזמית†בתחום†הביוטכנולוגיה¨ †ליויה†תאודור¨ ßדר
בעלת†חברת MyCells†בתחום†הצערת†עור†הפנים
†החממות †בועדת †וחברה ®skin rejuvenation©
והטכנולוגיות†של†המדען†הראשי†של†משרד†התמ¢ס¨
החליפה†את†דרß†יוקי†גניגר†כחברת†מועצה†לפני
כחודשייםÆ†דרß†תאודור¨†בתם†של†אריה†גלעד†ז¢ל¨
סגן†ראש†המועצה†בשתי†קדנציות†במהלך†חייו¨†ושל
רות†גלעד¨†תושבי†הכפר¨†בת†∞μ¨†נשואה†לדרß†יונתן
תאודור¨†רופא†שיניים†©אורטודנט®¨†אם†לשני†ילדים

Æבוגרים†ולתינוק

¢ההצטרפות†שלי†כחברת†מועצה†בכפר†נבעה†בראש
ובראשונה†כדרך†להמשיך†את†המסורת†של†אבי¨
אריה†גלעד†ז¢ל¨†שהיה†מהנדס†חשמל†ותרם†רבות
לקידומו†הטכנולוגי†של†הכפר†תוך†שמירת†צביונו
הכפריÆ†בנוסף̈†כמי†שגרה†בכפר†משנת†≤∂π±†ובמהלך
חייה†גרה†במקומות†שונים†בארץ†ובחו¢ל¨†מצאתי
שהמקום†הכי†נכון†עבורי†לגדל†את†ילדי†הוא†הכפר
ועל†כך†חשוב†לי†לשמורÆ†כאם†לילדים†בוגרים†ולתינוק
Æפעוט†ארצה†לפעול†ולתרום†בנושא†החינוך†והצופים
אני†שמחה†לגדל†את†ילדי†בכפר¨†אני†אוהבת†את
איכות†החיים¨†האנשים¨†תחושת†התמיכה†והערבות
ההדדית†ברגעים†קשים†כברגעים†משמחיםÆ†בנוסף¨
מתוקף†תפקידי†המקצועי†והרקע†המדעי¨†אקדם
נושאים¨†שקרובים†ללבי†כמו†איכות†הסביבהÆ†חשוב
לי†שהכפר†יתקדם†ויהיה†מודל†לישובים†אחרים†ומצד
שני†לשמר†את†הצביון†הכפרי†של†הכפר†היפה†שבו

Æ¢גדלתי†ובחרתי†לגדל†את†משפחתי

חברת†מועצה†חדשה†בכפר∫

ד¢ר†ליויה†תאודור

מתנדבים†בכפר∫

אות†הוקרה
למתנדבי†הכפר

בטקס†ט¢ו†בשבט†המסורתי¨†במעמד†ראש†המועצה
וחבריה†הוענקו†תעודות†הוקרה†והערכה†לשלוש
עמותות¨†הפועלות†ללא†כוונת†רווח¨†למען†הקהילה

Æורווחת†התושבים

לחברה†קדישא¨†למשה†לוי¨†יו¢ר†העמותה
להיכל†הבנים¨†העמותה†שמפעילה†את†בית

Æהכנסת¨†למר†שמואל†כהן¨†יו¢ר†העמותה
ולאגודת†הספורט̈†העמותה†המפעילה†את†מועדון

Æהספורט¨†לגיא†גמזו¨†יו¢ר†הועד†המנהל

†יוקי†גיניגר¨ ßבנוסף†הוקיר†ראש†המועצה†את†דר
אשר†שירת†±±†שנים†כחבר†מועצה†רובן†גם†היה†סגן

Æומ¢מ†ראש†המועצה

Æתמנע†רוזנהיימר†וארי†שביט†וילדיהם

אורה†ורוני†נפתלי

אביגיל†ואלעד†נפתלי†ובנם

Æספיר†ויואב†פפושדו†וילדיהם

עופר†עמיר†וילדיו

יפעת†גוריון†וילדיה

שרית†ואריאב†ויינבאום†וילדיהם

מירב†וליאור†צדר†וילדיהם

ענת†ועמית†הרצברג†ובנם

דינה†ודניאל†סקינזי†וילדיהם

סמדר†וארנון†כץ†וילדיהם

מיכל†ואורן†רוזנבך†ובתם

איריס†ואדן†רחמינוב†וילדיהם

גßואנה†לוי†ושלום†קסירר†וילדיהם

אורית†ועמיקם†כהן†ובתם

כפר†שמריהו†מברכת†את
μ±†המשפחות†החדשות

שהצטרפו†ליישוב
≤∞∞π†בשנת

שיאים†בתקופת†המדידה
±π¥∑Ø∏†≠†≤∞∞∑Ø∏

¥Æ±≤Æμ∏≥†∂∞±†מ¢מהיום†הכי†גשום∫

דצמבר†π¥π±†≥≥¥†מ¢מהחודש†הכי†גשום∫

≥μ†±ππ±Ø∏†ימי†גשם†∂Æ≤≤±±†מ¢מהשנה†הכי†גשומה∫

ππ∏Øπ±†±¥†ימי†גשם†±μ¥Æ≥†מ¢מהשנה†הכי†שחונה∫

המודד∫†עמנואל†מאור

גשם†בכפר†שמריהו

∞±†ימי†גשם†≤μ±Æ†מ¢מינואר†∞±∞≥∫

∫≤∞∞π†ימי†גשם†¥±†מ¢מינואר†∑


