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ינואר†∏∞∞≥ בכפר

בכפר
עלון†המועצה†המקומית

כפר†שמריהו

לפני†כאלפיים†שנה†נקבע†התאריך†ט¢ו†בשבט¨†כראש†השנה†לאילן¨†כדי†לקבוע†לחקלאים
בארץ†ישראל†מתי†עליהם†להפריש†מעשר†מהיבול†לעניי†הארץÆ†במשך†הזמן†קיבל†התאריך
אופי†של†חג¨†וביום†הזה†אסרו†להספיד†מתים¨†ונהגו לאכול†מחמשת†מיני†הפירות†בהם

Æנתברכה†ארץ†ישראל†≠†גפן¨†תאנה¨†רימון¨†זית ותמר
במאה†השש†עשרה¨†קבעו†מקובלי†צפת†את†¢סדר ליל†שמחת†האילנות¢Æ†סדר†זה†של
ט¢ו†בשבט†כלל†שולחנות†ערוכים¨†מקושטים†בפרחים†ובענפי הדס¨†ועליהם†שפע†פירות
וייןÆ†המסובים†היו†לומדים†על†הפירות†מתוך†התורה¨†התלמוד†וספר הזוהר¨†ואומרים†תפילות

מיוחדות†לשלום†האילנות.
עם†ראשית†הציונות†והקמתן†של†המושבות†הראשונות†בארץ†ישראל¨†קיבל†ט¢ו†בשבט
משמעות נוספת¨†ונקבע†כחג†הנטיעותÆ†טקס†הנטיעות†הראשון†של†החג†התקיים†בשנת
תרמ¢ד†≠†¥∏∏±†במושבה†ייסוד המעלהÆ†הרעיון†קיבל†את†אישורם†של†מוסדות†התנועה

Æהציונית¨†והנטיעות†הפכו†למנהג†בכל†מוסדות†החינוך

בכפר†שמריהו¨†שנוסד†בשנת†∑≤π±¨†מתקיימת†מידי†שנה†מסורת†נטיעות¨†וילדי†הגנים†ובית
הספר†יוצאים†לנטוע†ולעבות†את†הירק†בישובÆ†בשנים†האחרונות¨†בעקבות†תנופת†הבינוי¨
קיבל†מפעל†הנטיעות†משמעות†מיוחדתÆ†אנו†מבקשים†לשמר†את†הטבע¨†ואף†לשקם
ולהשיב†את†החי†והצומח¨†שאפיינו†את†האזורÆ†מסגרת†הפעילות†כוללת∫†נטיעת†עצים†ארץ
ישראלים†וזריעת†פרחי†בר¨†שאפיינו†את†רכס†הכורכר†עליו†יושב†הכפר¨†סלילת†דרכים
†וליווי נוחות†להולכי†רגל†ולרוכבי†אופניים†בתוך†החורש¨†הצבת†תאי†קינון†לציפורי†בר¨
מקצועי†של†ילדי†הגנים†ובית†הספר†במטרה†להכיר†את†החי†והצומח¨†וחינוך†לשמירתם

Æכנכסים†וכערכי†טבע

בעקבות†מחקרים†שנעשו†בשנים†האחרונות†על†זיהום†הסביבה¨†ולאור†חובת†החוק†וההיטלים
הגבוהים†והולכים†בגין†הטמנת†פסולת¨†החלטנו†לעודד†מחזור†אשפהÆ†המועצה†המקומית
תרחיב†ותחדש†את†המתקנים†לאיסוף†מצברים†ישנים¨†מיכלי†פלסטיק†ופסולת†ניירÆ†אנו
†ציוד†חשמלי †יהיה†לפנות†חפצים†ישנים¨ †ניתן נבחן†הקמת†מרכז†מחזור†ישובי†שאליו
ואלקטרוני†שאבד†עליו†הכלח†ועודÆ†בנוסף†אנו†בוחנים†את†האפשרות†של†הפרדת†פסולת
ביתית¨†ושימוש†בפסולת†אורגנית†ליצירת†קומפוסטª†בכך†נחסוך†כשליש†מכמות†הפסולת

Æשעוברת†להטמנה¨†ונעשה†בה†שימוש†מקומי†ליצירת†דשן†לגינון

קבלת†פנים†חגיגית†לתושבים†החדשים¨†הפכה†כבר†למסורת†מידי†ט¢ו†בשבט†בכפר
שמריהוÆ†בשם†המועצה¨†העובדים†והתושבים†אנו†שולחים†להם†ברכה†חמה†להשתלבות

Æחג†שמח†וירוק†לכולנו†Æנעימה†בקהילה

ברכת†ראש†המועצה

תושבי†כפר†שמריהו†היקרים¨

≤

שלכם¨
דרור†אלוני

ראש†המועצה†המקומית
כפר†שמריהו

שרון†דור≠בן†חוריןעורכת∫

Sharon@adpr.co.il††††∫דוא¢ל
מאיר†פרוינדליך¨†יוספה†כהן¨צילומים∫

אתי†גורסוי¨†אירית†איתני¨
כרמלה†זביב†פרסון

חומר†לעיתון†נא†להעביר†למשרדי†המועצה
∞π≠πμ∞μ≥∏μ†∫פקס

¥∂π±∞†או†קרן†היסוד†≤±¨†מיקוד

אתר†אינטרנט∫
www.kfar-shemaryahu.muni.il†

lishka@kfar.org.il†∫דואר†אלקטרוני

ט¢ו†בשבט†≠†חג†לטבע

מצוות†השמיטה†הייתה†אחת†מהקשות†ביותר†לקיום
במהלך†הדורות†בגלל†השלכותיה†הכלכליותÆ†בימי
המקרא¨†המשנה†והתלמוד†רבים†לא†הקפידו†על†קיום
מצוות†השמיטהÆ†עם†התחדשות†ההתיישבות†החקלאית
†רבים היהודית†בארץ†ישראל†במאה†ה≠π±†ביקשו
לשמור†את†השמיטה¨†ומנגד†פותחו†מספר†היתרים
שנועדו†לאפשר†באופן†חלקי†את†המשך†העבודה

Æהחקלאית†בשנת†השמיטה

בעוד†רוב†גדול†של†הציונים†הדתיים†רואים†כערך
ראשון†במעלה†את†המשך†קיום†החקלאות†היהודית
בשנת†השמיטה¨†ולצורך†כך†תומכים†בשימוש†בהיתרים
השונים¨†החרדים†רואים†בקיום†מצוות†השמיטה†בהידור
את†המטרה†הראשוניתÆ†הם†אינם†ששים†להשתמש
†השמיטה †שנת †של †יהודית †חקלאית בתוצרת
המבוססת†על†היתרים̈†ומעדיפים†לקנות†תוצרת†מחו¢ל

Æאו†מגויים

שנת†שמיטה

שנת†שמיטה†בבית†הספר†כפר†שמריהו†חוף†השרון

גן†הירק†של†בית†הספר†המשותף†כפר†שמריהו†חוף
†הלכות†שנת †לומד†בשנת†תשס¢ח†על†פי השרון¨
Æשמיטה†כדי†ללמוד†את†התרבות†היהודית†ומנהגיה
לדברי†דרß†אלכס†שניידר¨†מנהל†בית†הספר¨†שנת
שמיטה†היא†שנת†הזדמנות†לחנך†את†הילדים†לנושא
מהותי†ביהדות̈†שאינו†חל†כל†שנהÆ†¢חשוב†לנו†שהילדים
יכירו†ויתוודעו†למסורת†הדת†היהודית†ולרציונאל†שעמד
מאחוריהÆ†השקענו†מאמצים†רבים†לעמוד†בתנאי†דיני
Æשמיטה†בגינות†הירק†ובפרדס†שבמתחם†בית†הספר

לשנת†שמיטה†יש†חשיבות†רבה†גם†בכל†הקשור
לשימור†הסביבה†והטבע†בעצם†ההלכה†שאומרת
לאפשר†לאדמה†לנוח†אחת†לשבע†שנים¨†ולאפשר
Æ¢רק†ליבול†הגדל†להמשיך†לגדול†מבלי†לנטוע†חדש
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בכפרינואר†∏∞∞≥ ≥

בהתחלה†העבירו†את†הזיתÆ†הוא†ניטע†מחדש†כבר
לפני†כמה†שנים†ליד†המועצה†בכפר¨†ושלט†גדול
הושם†לידוÆ†זית†הוא†עץ†מיוחסÆ†לא†גודעים†אותו¨
אלא†מוציאים†אותו†בעדינותÆ†זהו†עץ†יקר¨†ואנשים
†לעשות†גינה †כדי †מחדש¨ אוהבים†לנטוע†אותו
Æהזית†הוא†כמו†יין†≠†משתבח†עם†השנים†Æלתפארת
קיימים†עדין†עצים†בני†אלפיים†שנה¨†שנמכרים†לכל

Æהמרבה†במחיר

†ולרוב†הם†פשוט לעצים†האחרים†אין†אותו†מזל¨
מפריעיםÆ†הם†יכולים†להרוס†גינות†עם†מחטיהם¨
לעמוד†בדרכה†של†משאית†בטון†המנסה†לצקת
את†טונות†הבטון†שלה†בבית¨†או†שהם†פשוט†לא
משתלבים†עם†העצים†האחרים†החדשים†שניטעו

Æבגינות

לפני†כשבועיים†עברתי†במקום†וראיתי†שההדרים
כבר†נעלמו¨†אבל†עץ†המנגו†הגדול†וכמובן†האורן
נשארו†גאים†במקומםß†Æאנשים†טובים†יודעים†להעריך
Æאמרתי†בליבי†בשמחה†¨ßאת†העצים†הזקנים†האלה

Æטעיתי

ראשון†נעלם†המנגוÆ†המנגו†הזקן†והטוב¨†שבעבר
Æנאספו†פירותיו†על†ידי†הדיירים†ונאכלו†בתאבון
†לפרוח¨ †קשה†לו †מדי¨ †האומלל†כבר†זקן המנגו
†היה†לו †אך†עדיין¨ Æהכבדים† ולשאת†את†פירותיו
תפקיד†חשוב†בתהליך†הפוטוסינתזהÆ†הוא†נלקח
ראשוןÆ†עליו†לא†יהפכו†יותר†פחמן†דו†חמצני†מזהם
לחמצןÆÆÆ†הוא†ודאי†ישמש†להסקהÆ†נופו†לא†יפאר
את†רחוב††החורש¨†גזעו†יחתך†ובמקומו†ינטעו†עץ
†עצים †מאותם †אחד †פירות¨ †נותן †צעיר¨ חדש¨
Æשכזה† †בבית †לנטוע †שמתאים אופנתיים¨

הצילו†את†האורנים†שלנו

Æהוא†אולי†בן†∞∂†שנה†ואף†יותר†Æהאורן†נותר†אחרון
Æהוא†ניטע†כאן†על†ידי†ראשוני†המתיישבים†בכפר
עץ†כזה†לא†גודעיםÆ†האורן†הגלמוד†נשאר†עומד
בפינה¨†לידו†הבור†העצום¨†הוא†ניצלÆ†גורלו†לא†יהיה
כגורל†אחד†מאותם†עצים†פשוטים¨†הוא†יזכה†ליחס
טוב†לפחות†כמו†הזיתÆ†טוב¨†אולי†לא†ממש†לכבוד
†שלט †לא†ישימו †לפניו †לא†יעבירו¨ †אותו מלכים¨
Æלהגזים† †לא †אורן¨ †רק †הוא Æשמו† †את המפאר

אבל†ישאירו†אותו†במקומוÆ†והוא†בתמורה†יצל†על
ביתם†ויפאר†אותוÆ†הוא†ניצב†בפינה¨†לא†מפריע
בבניית†בית†החלומות†של†האנשים†הטובים†האלה¨
†כמה†עשרות†שנים†לפחות†לעתיד †שכניו שיהיו
לבואÆ†הוא†אכן†ניצלÆ†הנה†ראו†אפילו†המנוף†הגדול

Æבא

הדיירים†הטובים†רוצים†לגזום†אותו†כדי†שלא†יחלה¨
להפחית†מהעומס†על†גזעו†הותיקÆ†הנה†בא†חוטב
Æהעצים¨†הוא†יספר†אותו†כראוי†לאורן†זקן†כל†כך
והאורן†בתמורה†יספר†לו†את†מהלך†ההיסטוריה

Æשהיתה†לפני†הוולדו

אבל†מה†זהø†הי†מה†אתה†עושה†לגזע†שליø†הי
עצור†זה†יותר†מדי°°°†למה†אתה†חותך†אותיø†אני
אולי†זקן¨†אבל†אני†עומד†בצד¨†לא†מפריע†לבנות
את†החומהÆ†תיראו¨†אפילו†שורשיי†לא†גוזלים†מים¨
הם†עמוק†בתוך†האדמהÆ†גזעי†אינו†נטוי†כמו†חברי
האורנים†הירושלמים¨†ואפילו†פירות†טובים†אני†נותן
למי†שיודע†לחפשÆ†מה†אתה†עושה†ליø†מי†ינקה
†המזהם†את†האוויר †הרכבים†ברחוב¨ את†אוויר
†גינתם †על †יציל †מי øנושמים† †שלי שהדיירים
הנפלאהø†פרגולהøø†עד†שיצמחו†עצים†גדולים
בעלי†נוף†כשלי†כבר†תצטרכו†לעזוב†כאן†כמוניÆÆÆÆעזבו

אותי°

האורן†האומלל†צרח¨†אבל†אנחנו†לא†שמענוÆ†גם
חוטב†העצים¨†והדירים†החדשים†לא†שמעוÆ†אטמנו
Æועזב† †נדם †האורן Æלבבותינו† †ואת †אוזנינו את

לידיעתכם∫†פגיעה†בעצים†מוגנים†מהווה†עבירה
לפי†סעיפים†μ±†ו≠∑±†לפקודת†היערות̈†פגיעה†בעצים
המוגדרים†כערכי†טבע†מוגנים†מהווה†עבירה†לפי
סעיפים†≤≤†ו≠∑μ†לחוק†גנים†לאומיים†ושמורות†טבע¨
ולפי†סעיף†≤μ¥†לחוק†העונשין†©גרימת†נזק†לעצי

Æ®תרבות

Æלפני†כשלושה†שבועות†החלו†לבנות†בית†נוסף†ברחוב†החורש
עוד†אחד†מהבתים†הישנים†של†הוותיקים†בכפר†נהרסÆ†עוד†פיסת†היסטוריה†הלכה†עימו

Æאת†העצים†הורידו†אחד†אחד†Æובור†גדול†נפער†במקומו†Æלמזבלה

מיכל†דנקנר

המועצה†המקומית†כפר†שמריהו†החליטה†שנכון
וראוי¨†שהמרכז†המסחרי†שלנו¨†הנמצא†בכניסה
הראשית†לישוב†יבצע†מתיחת†פנים†וישפר†את
חזותוÆ†הכוונה†לבצע†במהלך†שנת†∏∞∞≥†שיפוץ
†המעברים †את †להסדיר †לחזיתות¨ כללי
הציבוריים¨†לקבוע†תקן†שילוט†אחיד¨†ולהסדיר

Æאת†הכביש†והחניה†הסמוכה

ועדה†משותפת†של†בעלי†הנכסים¨†חברי†מועצה
ונציגי†ציבור†הכינה†בשנת†μ∞∞≥††פרוגרמה¨†ובחרה
†קורן † Æלבצע†את†התכנון† באדריכל†יחיאל†קורן
†על†עיצובם†המחודש†של†מרכזי†מסחר אחראי
Æבתחום† †רב †ניסיון †לו †ויש †במדינה¨ שונים

התוכנית†שנבחרה†תיצור†שפה†אחידה†בחזיתות¨
תשקם†את†הרחבה†המרכזית†והשטחים†הציבוריים¨
†ותסביר תוסיף†שטחים†מוצלים†ומוגנים†מגשם¨

Æפנים†לבאים†בשער†המרכז

†בשיתוף †תעשנה †העבודות †שכל †היא הכוונה
Æובהסכמה†מלאה†של†בעלי†הנכסים

סיגל†זוז¨†חברת†המועצה¨†אשר†לקחה†על†עצמה
להוביל†את†המיזם¨†אומרת∫†¢המרכז†המסחרי†מהווה
†המשרת†בעיקר†את כיום†עוגן†פעילות†שכונתי¨
Æאוכלוסיית†כפר†שמריהו¨†רשפון†והשכונות†הסמוכות
הוא†כולל†שרותי†מסחר†כמו∫†חנות†ספרים¨†כביסה¨
†מרקחת¨ †ובית †ירקות †חנות †מכולת¨ מעדנים¨
וממוקמים†בו†שני†בתי†קפה†המאפשרים†מקום
מפגש†ובילויÆ†מטרת†התוכנית†שהכין†האדריכל
יחיאל†קורן†היא†לשפר†ולחדש†את†פני†המרכז

משרד†יחיאל†קורן†נבחר†לעצב
את†המרכז†המסחרי†של†הכפר
למען†הלקוחות¨†הסוחרים†ועוברי†אורח¨†כל†זאת
Æמבלי†לפגוע†בצביון†כמרכז†שכונתי¨†צנוע†ואינטימי

חשוב†לנו†שהמרכז†יתאפיין†בשפה†עיצובית†אחידה
ותואמת¨†באמצעות†טיפול†בנושאים†כמו∫†שילוט¨
Æ †ומחזור¢ †אשפה †מיכלי †מודעות¨ לוחות

בתכנית†המרכז†החדש†ניתן†דגש†על†מספר†נקודות
מרכזיות†שנועדו†לרווחת†התושבים∫

מערך†התנועה†והחניה†©ללקוחות¨†עובדים¨†פריקה
וטעינה®†ודרכי†הגישה†להולכי†הרגלÆ†חיפוש†מעברים
חדשים†מהרחובות†הסובבים†©כגון†רחß†המעפילים®
†לאזורי †כולל†גישה†לנכים¨ ובדיקת†גישה†נוחה¨
Æהשונים† †המרכז †בניני †ובין †מהחניה המסחר
טיפול†בשטחים†הירוקים†הקיימים†וØאו†יצירת†חדשים¨
מתוך†ניסיון†לחפש†משמעות†וØאו†ניצול†נכון†של
Æפונקציונאלית† †והן †אסתטית †הן †אלה שטחים

צירת†מקומות†ישיבה†למנוחה†ומפגש¨†ורחבות†נוחות
ונעימות†לבתי†הקפהÆ טיפול†בשטחים†הבנויים†ללא
היתר¨†תוך†בדיקה†איזה†מהשטחים†יש†להכשיר
Æולשלב†במרקם†הקיים̈†ואיזה†מומלץ†ואפשר†להרוס

שיפור†וחידוש†חזיתות†המרכז¨†תוך†דגש†על†החזית
†המוגדרת†כ¢הצצה†הראשונה †המעפילים¨ ßלרח

Æ¢לכפר

מטרת†השיפור†והחידוש†היא†לנסות†ולקשור†מבחינה
אסתטית†בין†הבניינים†השונים†הקיימים†במרכז¨
†ולתת †יזמים†שונים¨ שנבנו†בתקופות†שונות†וע¢י
תחושה†של†אחידות†ויזואלית†©בניגוד†לתחושה
Æ®כיום† †הקיימת †סגנונות †של האקלקטית

שבילים
חדשים
בכפר

בימים†אלה†הסתיימה†סלילת†שביל†הדגנים
ממרכז†רחוב†הקוצר†דרומה†לכיוון†מגדל†המים
†רחוב †בין †הממוקם †החרוב¨ †שביל וסלילת
†החדשים †השבילים Æוייל† †לבית האורנים
מצטרפים†לרשת†השבילים†המוארים†להולכי
רגל†ולרוכבי†אפנים†בשטחים†הציבוריים¨†בין

Æעצים†ארץ†ישראלים†ופרחי†בר
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חינוך
ילדי†הכפר†בגנים†לומדים†מחזור

כחלק†מפעילות†איכות†הסביבה†בכפר¨†מקדמות†שתי†הגננות†של
Æגני†תאנה†ורימון†את†נושא†המחזור†גם†בגני†הילדים

†בחוג †תאנה †גן †ילדי †משתתפים †השנה¨ גם
לארכיאולוגיהÆ†מטרת†החוג†לחשוף†את†תלמידי
†ולקשר†בין†חגים†ומועדים הגן†למורשת†ישראל¨
†שהתגלה †העשיר †הארכיאולוגי †הממצא לבין
†בכול†מפגש†פוגשים†הילדים Æבחפירות†ארצנו
ממצאים†עתיקים¨†לומדים†כיצד†חיו†אבותינו†ובאיזה
כלים†השתמשוÆ†הם†לומדים†על†תקופת†האדם
†קדומה¨ †אומנות †המגורים¨ †מערות הקדמון¨
טכנולוגיות†קדומות¨†כיצד†מכינים†פסיפס¨†כיצד

Æהכינו†מטבע†ואיך†מכינים†נרות†חרס

בחנוכה†יצאו†הילדים†לסיור†טבע†וארכיאולוגיה
ברחבי†הכפרÆ†בדרך†קיבלו†שיעור†על†סוגי†העצים
הגדלים†בישוב†©זית¨†ברוש¨†אלון¨†תפוז†ולימון®¨†למדו
מהי†שנת†שמיטה†≠†שנה†בא†החקלאים†בתקופה
הקדומה†הניחו†לעצים†ולגידולים†החקלאים†לנוח
†לגבעת†הכורכר †בהמשך†הגיעו Æולאגור†כוחות
בסמוך†לבית†וייל¨†שם†נחצבו†בסלע†הכורכר†הרך
Æלקבורה† †ששמשו †מערות †שנה¨ ±μ∞∞≠כ† לפני

הילדים†נכנסנו†למערות¨†זחלו†במסלול†בין†מספר
מערות¨†הכירו†את†אמצעי†התאורה†הקדום†≠†הנר¨

Æוהתנסו†בהדלקתו†בעזרת†שמן†זית

סיור†ילדי†הגן
למערכת†הקברים†השומרונים

תמונות∫†חוג†ארכיאולוגיה†בגן†תאנה

לדברי†אתי†גורסוי¨†גננת†גן†תאנה¨†אחת†ממטרות
העל†של†החינוך†הסביבתי†היא†לטפח†כבר†מגיל
צעיר†תחושת†שייכות†למקום†ולמדינהÆ†אורח†חיים
ופעילויות†בנושאים†סביבתיים†מאפשרת†לילדי
†ידידותית †התנהגות †ומעודדת †מודעות¨ הגן
לסביבהÆ†החינוך†למעורבות†נותן†לילדים†תחושה
Æשגם†להם†יש†חלק†חשוב†בשימור†ופיתוח†הסביבה

†להכיר¨ †הוא†לאפשר†לילדים†לחוות¨ †שלי החזון
לחקור†את†הטבע¨†וללמוד†מקרוב†את†הסביבה
הקרובה†להםÆ†כחלק†מהליך†הלימוד†הקימו†ילדי
הגן†גינה†אורגנית†עם†ירקות†ותבלינים¨†שתלו†פרחי
בר†המושכים†פרפרים†וציפורים¨†והם†יוצאים†לטיולים
רבים¨†המאפשרים†להם†מפגש†פשוט†עם†הטבע¨

Æוהחיים†סביב†

גננת†גן†רימון¨†כרמלה†זביב¨†טוענת†שזיהום†סביבתי
הוא†בעיה†חמורה†שיש†לתת†עליה†את†הדעתÆ†אחת
הדרכים†למנוע†את†זיהום†הסביבה†הוא†על†ידי
הסברה†≠†וכידוע†הסברה†צריכה†להתחיל†כבר†בגיל
הרךÆ†רק†בעזרת†חינוך†לאיכות†הסביבה†מגיל†צעיר
Æבעתיד† †יותר †טובים †אזרחים †לגדל נוכל

הגן†משמש†דוגמא†אישית†ברכישת†הרגלים†יום
יומיים†נכונים¨†מחזור†חומרים†שונים¨†ושימוש†נכון

Æבמים†וחשמל

†מספק†לילדים†הזדמנות †רימון חוג†מדעים†בגן
לחקור¨†לבחון¨†לשאול†שאלות¨†ולהיחשף†לעולם
הקסום†של†הטבע≠עולם†של†תנועות¨†קולות¨†מראות

Æוריחות

המפגשים†בנושא†איכות†הסביבה†עוסקים†במיון
Æפסולת†ומחזורו¨†הכנת†קומפוסט†ומחזור†ניירות
הילדים†לומדים†להכיר†את†נושא†איכות†הסביבה¨
†ניירות¨ †הם†מביאים†מהבית Æומשתפים†פעולה
בקבוקים†וסוללות†שנועדו†לזריקה†במטרה†למחזרם

Æשוב

†הילדים†משתתפים†הילדים†בפרויקט †גני בשני
מחזור†בו†הם†מתבקשים†להביא†לגן†ניירות̈†בקבוקים
ריקים†וסוללות†שנאספים†מדי†יום†למיכלים†ריקים
ולאתר†פסולת†רעילהÆ†דרך†כך¨†לומדים†הילדים

Æאת†חשיבות†המחזור

ילדי†גן†תאנה†ממחזרים†נייר

ילדי†גן†רימון†לומדים†מחזור ילדי†גן†תאנה†מטיילים†בטבע



הנרקיסים
פורחים†השנה
אסף†שוורץ¨†מורה†למדעים†וחקלאות†בבית†הספר†האזורי

מסכם†שנת†פעילות†שנייה

בכפרינואר†∏∞∞≥ μ

בריכת†הצבים¨†נתרמה†לזכרו†של†בעז†בוטל

אסף†שורץ†הכוח†הצעיר†שהתווסף†לבית†הספר
†מסכם†בהנאה†שנת†פעילות בשנה†שעברה¨
מוצלחת¨†ומצביע†בגאווה†על†הנרקיסים†הפורחים
ליד†חדר†המוריםÆ†¢הצלחנו†להציל†את†הפקעות¨
Æהוא†אומר† והגאווה†היא†בלב†כל†התלמידים¢¨

שורץ†מספר†על†הפרויקטים†הייחודיים†שבית†הספר
הצליח†ליישם†בהצלחה†רבה†השנהÆ†¢שמנו†דגש
רב†על†נושא†המחזור†באמצעות†מי†הגשמים†בהם
אנו†עושים†שימוש†חוזר¨†ובאמצעות†הרחף†והלכלוך
הנאספים†ועוברים†כקומפוסט†לדישון†הגינהÆ†מי
הגשמים†נאספים†מהמרזבים†למיכלי†ענק¨†בהם
כל†הרחף†והלכלוך†שוקעיםÆ†המים†הנותרים†נשאבים
לשלושה†מיכלים†©סה¢כ†∞∞μ†ליטר®¨†ומשם†עוברים

Æ¢לשירותים†ולגינות†לצורך†השקיה

†דגש†רב¨ †שמנו †אורגני גם†על†הנושא†של†מזון
Æירק†עם†ירקות†על†טהרת†האורגני† †גן ושתלנו
גן†הירק†מהווה†מקור†משיכה†לרוב†תלמידי†בית
†כמעט†לכל†תלמיד†בבית Æהספר†מכל†הכיתות
הספר†יש†חלקה†קטנה†משלו†בה†הוא†מגדל†חסה¨

Æסלרי¨†כוסברה¨†כרוב†ועוד

הילדים†נהנים†מחוויות†הגידול¨†ומגיעים†מידי†יום
לבדוק†את†הגינותÆ†הם†עובדים†קשה†לניקוש†עשבים

†והשמחה†רבה†כשאפשר†כבר ולניקוי†החלקות¨
Æשורץ† †אומר †הטרי¨ †המזון †את †הבית לקחת

יחד†עם†סיגלית†האחראית†על†פינת†החי†בבית
†לומדים†הילדים†איך†לנצל†את†שאריות הספר¨

Æהמזון†והנסורת†ולמחזרו

הקמנו†בורות†לייצור†קומפוסט¨†באמצעות†חבית
פלסטיק†ששכבה†זרוקה†במחסן†ונלקחה†לשימוש
חוזר¨†ובאמצעות†צינורות†השקיה†מפוצציםÆ†הרעיון
הוא†להבין†שעם†קצת†דמיון†ויצירתיות†הכל†בטבע
ניתן†לשימוש†חוזרÆ†אנחנו†לוקחים†זבל†והופכים
אותו†למשהו†שימושי̈†כך†לדוגמא†הכנו†גינת†תבלינים

Æספירלית†מצמיגים†ישנים†שנזרקו

הפרויקט†האחרון†של†תלמידי†בית†הספר†שהסתיים
ממש†בימים†אלה¨†הינו†הקמת†בריכה†לצבי†אוזן
†שיש אדומה†≠†צבים†הנחשבים†לצבים†טורפים¨

Æצורך†באישור†מיוחד†לגידולם

צבים†אלו†נמצאים†נטושים†לאחר†שאנשים†רבים
†את †הבינו †ביתי¨ †גידול †לצורך †אותם שלקחו
הבעייתיות†שבגידולם¨†ונטשו†אותם†בטבע¨†שם†הם
†מיוחד †אישור †קיבל †בית†הספר Æהכל† טורפים
Æואסף†מספר†צבים†שנמצאו†בסביבה† לגידולם¨

ספירלת†תבלינים

חנוכה
בכפר

תלמידי†כתה†דß†חגגו†את†חנוכה††יחד†עם†כול
תלמידי†בית†הספר¨†ההורים†ותושבי†הכפר¨
והמחיזו†את†סיפורו†של†נתן†אלתרמן∫†זה†היה

Æבחנוכה

†וגן †גן†רימון †ילדי במהלך†חג†החנוכה†ביקרו
תאנה†בבית†האבות†נווה†אביב¨†ויחד†עם†דייריו
Æשרו†שירי†חג¨†אכלו†סופגניות†והדליקו†נרות
ילדי†הגנים†התנסו†בהכנת†חנוכיות†מחומרים
טבעיים†כמו†אצטרובלים¨†ספלולים¨†בלוטים
Æועוד¨†בעשיית†שמן†מזיתים†והכנת†סופגניות
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†יוזמים ילדי†בית†הספר¨†בשיתוף†הצוות†החינוכי¨
מגוון†פעולות†במטרה†להשיב†לכפר†את†הצומח
והחי†שחיו†בו†טרם†תנופת†הפיתוח†והבינויÆ†המרחב
עליו†הוקמו†הישובים†כפר†שמריהו†ורשפון†התאפיין
בשטחים†פתוחים†נרחבים¨†במגוון†עשיר†של†פרחי
בר†ובשפע†ציפורים†ובעלי†חייםÆ†במשך†השנים†עקב
הפחתת†העיסוק†בחקלאות¨†והבינוי†מסיבי¨†נוצר
מצב†שבו†השטחים†החקלאיים†והטבעיים†פינו†את
מקומם†לבתי†מידות†וחצרות†סגורותÆ†פרחי†הבר
נסוגו¨†עורבים†תפסו†את†מקומם†של†ציפורי†השיר¨

Æ†וחיות†הבר†התרחקו†מן†האזור†הבנוי

היוזמה†להחזרת†הטבע†לכפר†רתמה†את†כל†ילדי
Æבית†הספר†לקחת†חלק†במספר†מיזמים†ייחודים

השבת†פרחי†הבר†≠†המטרה†היא†להשיב†את†פרחי

בר†שנעלמו†מן†הנוף†הכפריÆ†שטחים†פתוחים†נזרעו
ונשתלו†בפרחי†בר†האופייניים†לאזורÆ†המטיילים
בשבילי†הכפר†כבר†יכולים†לראות†נביטת†פריחות
ראשונותÆ†בנוסף¨†נעשה†מאמץ†רב†בפעולת†הצלה
Æאיילון† †נתיבי †הנמצאות†בתוואי †פקעות¨ לאלפי
הפקעות†הועברו†למרחבים†שונים†בכפר¨†וחלקן

Æכבר†החלו†לפרוח

פרויקט†נטיעת†עצים†ארץ†ישראליים†&†במסגרת
זו†מתבצעת†זו†השנה†השנייה†נטיעה†נרחבת†של
עצים†ארץ†ישראליים†כגון∫†תאנה¨†רימון¨†אלה†ואלון
לאורך†הריאה†המרכזית†של†הכפר¨†ומיני†פרדס
המורכב†מסוגים†שונים†של†הדרים†במרחב†בית

Æהספר

השבת†הציפורים†≠†במסגרת†הרצון†להחזיר†לטבע

את††ציפורי†בר¨†שהתרחקו†מן†האזור†עקב†בניה
†ולאפשר†להם מואצת†וסגירת†שטחים†פתוחים¨
התרבות†ומחיה†בסביבה†מגוננת̈†הוצבו†בבית†הספר
ובגני†הילדים†תאי†קינון†לציפורים†קטנותÆ†כמו†כן
הותקנו†שני†בתי†קינון†תנשמות¨†שנועדו†לאפשר

Æלתנשמות†לקנן†בהן†באופן†טבעי

המועצה¨†בשיתוף†בית†הספר†היסודי†וגני†הילדים†תאנה
ורימון¨†ממשיכים†במיזם†הייחודי†להשבת†הטבע†לכפר

להחזיר†את
הטבע†לכפר°

בחודשים†הקרובים†תוצג†לתושבים†תכנית†אב
לאיכות†סביבה†בהתאם†למודל†¢ארץ†כרמל¢
¢אם†אתה†רוצה†לחולל†שינוי†בעולם¨†חיה†את

Æהשינוי¢¨†מהטמה†גנדי

זוג†אחד†שלקח†את†המשפט†צעד†אחד†קדימה
Æהם†רינת†ועמיעד†לפידות†ממושב†כרם†מהר¢ל

רינת†ועמיעד†הם†זוג†¢אקולוגי¢Æ†את†ביתם†במושב
בנו†מחומרים†שונים†שמחזרו†וגידלו†בעצמםÆ†שלד
הבית†לדוגמא†עשוי†ממכולותÆ†מצופה†בשכבת†קש
שגידלו†בעצמם†ואותה†כיסו†בטיחÆ†הקירות†עשויים
מלבני†בוץ†שהכינו†מאדמה†שפונתה†מתעלת†ניקוז
ומכורכר¨†והמיזוג†נעשה†באמצעות†צינור†אוורור
Æהעולה†מבור†בעומק†של†∂±†מטרים†בתוך†האדמה

עמיעד†לפידות¨†רס¢ן†במילß†ויזם¨†השתחרר†מהצבא
†הבעיה כי † ן †שהבי †לאחר ≤∞∞∞ † בשנת
הסביבתית≠חברתית†במדינת†ישראל†חמורה†לא
פחות†מהבעיה†הביטחוניתÆ†בשנת†≤∞∞≥†הקים†את
עמותת†¢ארץ†כרמל¢†מתוך†דאגה̈†אכפתיות̈†אהבת
הטבע†והאדםÆ†ב≠∂∞∞≥†הפכה†¢ארץ†כרמל¢†לעמותה
פעילה¨†שמטרתה†לשמור†על†איכות†החיים¨†לבנות
†ה¢קיימות¢ †ולקדם†את†מושג †יותר¨ †טוב עתיד
©sustainability®†≠†היכולת†שלנו†כיום†לחיות†בעולם
†הבאים †הדורות †של †באפשרות †לפגוע מבלי

Æלהתקיים

הרעיון†המרכזי†אותו†מקדמת†כיום†עמותת†¢ארץ
כרמל¢†הנו†פרויקט†קומפוסט†הכרם†&†מודל†חדש
וייחודי†למחזור†האשפה†האורגניתÆ†על†יד†הפרדת
האשפה†בביתו†הופך†האזרח†שותף†לפתרון†הבעיה

Æשל†אשפה†אורגנית

קהילת†כפר†שמריהו†נרתמת†לתהליך†הגלובאלי†של†תרומה†לאיכות†הסביבה

†ובישראל†היא האשפה†היא†בעיה†כלל†עולמית¨
חמורה†במיוחד†בגלל†קוטנה†של†המדינה¨†ובשל
Æחוסר†מודעות†הציבור†לנושאים†של†איכות†הסביבה

ישראל†נמצאת†כיום†במקום†השני†בעולם†ביצור
אשפה†לנפשÆ†לא†יאומן¨†אבל†מדובר†בכ≠≥†ק¢ג
אשפה†לאדם†ליום°°°†רוב†האשפה†בארץ†נטמנת
ללא†כל†טיפולÆ†התוצאה†היא†שמצד†אחד†מכסה
ישראל†כל†שנה†שטח†של†כ≠†∞∞≤†דונם†נוספים
†ומצד†שני¨†בשל†כמות†רבה†של†חומר באשפה¨
†החממה †כ≠†•∞≥†מגזי †באשפה†הביתית¨ אורגני
שמדינת†ישראל†מייצרת†מקורם†בערימות†האשפה

Æשלנו

הרעיון†של†¢ארץ†כרמל¢†הוא†להפוך†את†יצרן†הבעיה
≠†האזרח†≠†לשותף†בפיתרון¨†באמצעות†אימוץ†מודל
†ב¢ארץ†כרמל¢ Æזילנד† המיושם†באוסטרליה†וניו
מציעים†כיום†פתרון†של†טיפול†באשפה†האורגנית
תוך†הפיכתה†לקומפוסט†באמצעות†תולעי†קומפוסט
אדומות¨†בעזרת†התושבים†שבאחריותם†להפריד

Æאת†האשפה†הביתית

בחודש†אוקטובר†האחרון†במסגרת†שנת†איכות
†יצאה†משלחת†של†חברי†ועדת†איכות הסביבה¨
הסביבה†של†המועצה†לסיור†בארץ†הכרמל†שבכרם
מהר¢לÆ†במהלך†הסיור†למדו†החברים†על†מעגל
המחזור†וטיפול†בפסולת†ובגזם†ביישוב†כרם†מהר¢ל
Æהנמצא†בתחום†המועצה†האזורית†חוף†הכרמל

בפני†חברי†הועדה†הוצגה†עבודת†חקר†כדאיות¨
שנעשתה†עבור†שכונת†נווה†הברון†בזיכרון†יעקוב
והם†סיירו†בפרויקט†קומפוסט†הכרם†של†עמותת
ארץ†הכרמלÆ†פרויקט†בו†רוב†תושבי†כרם†מהר¢ל

†איכות†הסביבה
אזרחים
למען

מפרידים†אשפה†לשני†פחים†≠†פח†לאשפה†אורגנית
ופח†לאשפה†כלליתÆ†עמיעד†אוסף†את†האשפה
האורגנית†וממחזר†אותה†בחממה†ישנה¨†בתחום
הישובÆ†המחזור†מבוצע†באמצעי†תולעי†הקומפוסט
האדומותÆ†לדברי†המארח¨†פרויקט†קומפוסט†הכרם
חוסך†בשנה†הטמנה†שלי†יותר†ממאה†טון†אשפה¨
†חממה†בשנה†מכרם †גזי †חוסך†כ†∞∞∞¨∞μ†טון וכן

Æמהר¢ל†בלבד



בכפרינואר†∏∞∞≥ ∑

המועצה†המקומית
כפר†שמריהו†מברכת
את†הילודים†החדשים¨
שנולדו†בשנת†∑∞∞≥∫

דנה†דור†לגליה†ולאודי

גאיה†סלע†לשירה†ולאריק

מאיה†ליידן†לקרן†ולמרק†©נועם®

הראל†עובד†לשרון†וליהונתן

שון†טל†לעינב†ולדורון

אלה†דקל†לתמר†ולניר

מאיה†ברנע†ללינה†ולאיל

הדר†קאולי†לליאת†וליובל

יולי†קזמה†ליפעת†וליעקב

שלמה†מידנצßיק†לאפרת†ולמנחם

יהונתן†דנקנר†לליאת†ולגדי

ליאם†לנדס†לאסתר†ולרם

רועי†גלוברמן†לשרון†ולאורן

יאיר†ירדני†להדסה†וליולי

איל†ירדני†להדסה†וליולי

רומי†טיסונה†לקרין†ולאריאל

לאבנר†עמרני¨†ראש†שבט†ני¢ר¨
כהוקרה†על†המסירות¨
האכפתיות¨†האחריות

החברתית¨†והפעילות†בשעות
לא†שגרתיות¨†תוך†הובלה

Æוקידום†מנהיגות†הנוער†בישוב

לאניק†זבליק¨†יו¢ר†ועד†ההורים¨
כהוקרה†על†המסירות¨

האכפתיות†ורוח†ההתנדבות
המתמדת¨†מתוך†דאגה†ואחריות

לקהילה¨†לתלמידים¨†למורים
ולהורים¨†כחברה¨†כנציגת†ההורים
Æבביה¢ס†וכחברת†ועדת†החינוך

ליעל†חסון¨†גזברית†שבט†ני¢ר¨
כהוקרה†על†פועלה†למען†הנוער
והצופים¨†מתוך†אחריות†עמוקה
Æלחיי†הקהילה†ולתרבות†הנוער

טקסי
נטיעה
בכפר∫
תלמידי†ביה¢ס†המשותף†יינטעו†בבוקר

Æבגן†הצפוני†≤±Æ∞±Æ∞∏†יום†שני

תלמידי†כתה†וß†מזמינים†את†עמיתיהם¨
תלמידי†בית†הספר†היסודי†בקיבוץ†רוחמה¨
מועצה†אזורית†שער†הנגב†©עוטף†עזה®¨

Æלנטוע†ולחגוג

ילדי†גני†הילדים†והוריהם
Æ≤∞∞∏†בינואר†≤μ†¨יינטעו†בבוקר†יום†שישי

המועצה†תאפשר†לתושבים†להשתתף†בבחירת†שלטי
החוצות¨†שיוצבו†בכפר¨†כחלק†מתכנית†אב†להחלפת
השלטים†הקיימים†במסגרת†שיפור†חזות†הכפר†וכחלק
מתכנית†אב†לשילוט†בכפר†שמריהו¨†מקדמת†חברת
המועצה†סיגל†זוז†בחירת†עמודי†שילוט†חדשים†שיוצבו
לשם†התמצאותÆ††בשלב†הראשון¨†תוך†כחודש¨†יוצבו
שני†דגמים†בשני†צמתים†של†רחוב†הקוצר¨†על†מנת
†לבחור†ביניהם†את†החלופה †יוכלו †הכפר שתושבי
המועדפתÆ†תהליך†הבחירה†עצמו† יתבצע†דרך†אתר

Æהאינטרנט†של†הכפר

כחלק†ממיזם†התשתיות¨†יוחלפו†תוך†כמה†שנים†כל
השלטים†ברחבי†הכפר†לדגם†אחיד†ואסתטי¨†בהתאם

Æלבחירה

עמודי†שילוט†חדשים†בכפר

הצצה†ראשונה

חגיגות†ט¢ו†בשבט†בכפר
¨≤∂Æ∞±Æ∞∏≠קהילת†כפר†שמריהו†חוגגת†ט¢ו†בשבט†במוצאי†שבת¨†ה

Æבאודיטוריום†וייל†לתרבות†ולקהילה†±π∫≥∞†בשעה

למדינת†ישראל∞∂שנה

במסגרת†אירוע†ט¢ו†בשבט†יוענק†אות†מתנדב†לשלושה
תושבים†שתרמו†ועלו†למען†הקהילה∫

ªאריאל†וקרין†טיסונה†ªשאול†ובנימינה†חזן†ªריקי†ותומר†דותן
ªכריסטינה†ואמיר†מקוב† ªרמונה†סרוסי† ªויהודית†סגל† ידין
ªטייב† †וחיים †איריס ªפורת† †בן †ויורם †הדס ªבדש† עמוס
†דנקנר †ליאת†וגדי ªיעקובסון† †לובה†ושמעון ªגלית†אלפסי

Æוניצה†ויוסי†זילברברג

במסגרת†האירוע†יתקיים†הטקס†המסורתי†לקבלת†פני

תושבים†חדשים¨†שבנו†את†ביתם†בכפר∫




