יוצא לאור ע"י המועצה המקומית רכסים

פרשת מטות מסעי | גיליון מס' | 3כ"ב תמוז
לתגובות במיילruthim@rekhasim.muni.il :

סבב הפגישות של ראש המועצה ,הרב דן כהן,

הרלוונטיים כל אחד בנושא עליו הוא ממונה.

בדרך להגדלת הישוב רכסים ,ממשיך!

פגישות אילו נועדו לוודא שהסכם הגג והגדילה

ביום שני ז' תמוז ,נפגשו ראש המועצה ,הרב
דן כהן ,וסגנו ,הרב יצחק רייך ,עם יו"ר וועדת
הכספים ,הרב משה גפני,
בכנסת .הפגישה מהווה חלק

יהיו מגובים בתקציבים מתאימים ,למבני ציבור,
למבני דת ,לתשתיות  ,לשטחים ירוקים ,לגינות,
שטחי מסחר ועוד.

מסבב פגישות שמקיים ראש

הרב גפני ברך על הפגישה,

המועצה עם שרים וח"כ,

הקשיב לצרכים ,עיין במפת

כדי לקדם את שלל הנושאים

העתידית

העומדים על הפרק בישוב
רכסים.
כידוע רכסים עומדת לקראת
גדילה ותנופת בניה משמעותית בשנים הקרובות.

הישוב

ובמפה

והבטיח לעזור ולסייע ככל
שניתן לישוב רכסים.
ראש המועצה ,הרב דן כהן ,הודה לרב גפני על

כחלק מאחריות כוללת והסתכלות על טובת הישוב,

האירוח ,על ההקשבה ועל העמידה התמידית

ראש המועצה מקיים פגישות עם ח"כ והשרים

לעזרת הישוב רכסים.

לפניות ובירורים,
יש לפנות לפלגי מוצקין
מרכז מידע:

1-800-800-232

רכסים בשגרה
בצל הקורונה
קבלת קהל במחלקות
המועצה בעת הקורונה
גביה – קבלת קהל בתיאום מראש.
לנוחיות התושבים מוצבת תיבה לקבלת מסמכים מחוץ למחלקה בכל שעות היממה.
ניתן ליצור קשר גם ב:

טלפון04-8308406 :
מיילzehava@rekhasim.muni.il :
פקס1534-8308406 :
ספריה
ב"ה הספריה נפתחה לקבלת קהל בשעות הרגילות,
לפי הנחיות משרד הבריאות :
מדידת חום בכניסה
מסכת פנים
נציג אחד לכל משפחה
החלפת ספרים בלבד – אין יכולת להישאר ולעין בספריה!
תותר שהות רק של  10אנשים בשטח הספרייה בו זמנית.

מועדון גיל הזהב  -רכסים
בית הקשיש נפתח לרווחת האוכלוסייה המבוגרת
במתכונת שונה בתקופת הקורונה מתוך דאגה לבריאותם של הנשים.
הנשים מחולקות ל 2קבוצות ומגיעות על פי חלוקה שבועית.
בכל שבוע מגיעה קבוצה אחת.
הנשים קיבלו הודעות טלפוניות על כך.

מאחורי הקלעים של צהרוני 'ניצנים' ,הצצה בלעדית
"הפארקים נפתחים!"" ,כפפות תהיינה פריט חובה?",

שכמותם .אין מי שישמור להם על הילדים,

"האירועים עדיין מוגבלים במספר האנשים שיכולים

והנה ,מסדרים להם מסגרת ממוסדת של

להשתתף בהם"" ,חוזרים ללימודים ממחר ,לא ,מהשבוע

בייביסיטר עם ארוחת צהריים .אין ברירה.

הבא ,בעצם לא ,אולי רק בעוד שבועיים."...

חשבנו ,אבל השיחה הזו הוכיחה לנו שטעינו,

חוסר הוודאות של תקופת הקורונה השליך על חיינו הרבה

כל כך טעינו...

אחרי תום תקופת הסגר .לא ידענו מה כן ומה לא ,מה נפתח

החלטנו לצאת ולבדוק קצת יותר לעומק .לסקור את השטח

ומה הוגבל ,מה אסור ומה מותר.

ולהבין האם השינוי הזה בתפיסת העולם הוא נחלתה של

ובתוך כל השיח הזה ,בין השאלות וחצאי התשובות ,צדה את

אותה אם בלבד ,או אולי דווקא כזה שמספר על תופעה

אזנינו שאלה שחזרה ונשנתה ,יותר נכון ,הייתה זו אמירה

רחבה וכללית.
פנינו לגב' פנינה הוצלר ,מנהלת צהרוני 'ניצנים' ברשות.

חד משמעית.
"קשה לי לחשוב על כך

במפתיע( ,או שלא?) היא

שלא יפתחו את הצהרונים!"

אישרה את הנחת היסוד

אותנטית

שלנו .במקום להכביר מלל,
במספרים.

שמענו

שיחה

בין שתי נשים .לא נעים

היא

להודות ,אבל תוכן השיחה

"הצהרונים גדלו בשנים

ריתק אותנו ,ובכל מקרה

האחרונות בשישים אחוזים

עמדנו שם בתור ,ב'יש

(!!!) ,ומתוכם היקף העלייה

חסד' ,לקופות האוטומטיות

בשנה האחרונה עמד על

בשירות העצמי.

שלושים וחמישה אחוזים...

כעבור כעשר דקות היינו

הדרישה העולה מן השטח

חכמים הרבה יותר .מתברר

רק הולכת וגוברת .הרבה

שהדוברת היא אם לשני

יותר הורים יודעים לדרוש

ילדים ,בגן ובבית הספר,

צהרונים ,ואולי זה בכלל

וילדיה משתתפים בצהרוני

מתחיל מהילדים ,שרואים

היא

ממתינים

'ניצנים'

ברכסים.

את

מדברת

חבריהם

תחילת

לשעת

חששה כי לאחר שתחלוף

בציפייה

תקופת הסגר ,עדיין יוטל

הצהרון?

וטו על הצהרונים והמוסדות

"נכון לעכשיו ,התושבים

ייפתחו בלעדיהם.

דורשים

"את עובדת עד ארבע

הצהרונים

אחר הצהריים ולא יכולה

לפתיחת שנת הלימודים.

להסתדר בלי הצהרונים,

לפתוח

את

בהלימה

הם פשוט רואים בהם חלק

אה?" התעניינה החברה הקשובה ,אבל לא .האם המודאגת

מיום לימודים ארוך המובנה בתוך שגרת הלימודים ,ומהווה

סיפרה כי היא עובדת כמורה וחוזרת הביתה מדי יום בשעה

כעין הפוגה מרגיעה וחמימה יותר ושלב מעבר מהלימודים

אחת ושלושים בצהריים" .אבל את לא מבינה" ,היא

התובעניים אל הבית".

המשיכה בנשימה אחת" ,הצהרונים סידרו לנו את היום

מה ,לדעתך ,גרם לשינוי בשנה האחרונה?

בבית .מבחינתי זהו חלק מסדר היום המובנה ,ויותר מזה –

"אין ספק שהשינוי קורה בשטח עצמו ,ומתבטא באיכות

גם מבחינת הילדים שלי .איך נחזיר אותם רק לחצי יום של

הצהרונים וברמתם .זה לא סוד שהצהרונים מבוקרים

לימודים?"

ומפוקחים ברמות קפדניות ומקצועיות ביותר .כולם יודעים

למען האמת ,התיאור של האם ההיא הפתיע אותנו .משום

שהצוות נבחר בקפידה ,כשמובילת הצהרון לצד מפעילות

מה הורגלנו לחשוב על הצהרונים כעל ברירת מחדל

החוגים הינן נשים שהוסמכו לתפקידיהן אלו ,וכולן עוברות

שמיועדת רק לאלו שלא מסוגלים להסתדר אחרת ,אומללים

לאורך השנה כולה השתלמויות מקצועיות ,העונות על

סוגיות מעשיות ומדריכות אותן כיצד לפעול מול האתגרים

המקצועי ,החם והמסור.

השונים המוצבים לפתחן.

"בשל כך הוא פעל באופן אישי כדי לקדם ולשדרג את

"מעבר לכך ,חוגי ההפעלה השונים מגוונים מאד ומרתקים,

התוכנית ,ושם אותה בראש סולם העשייה הענפה שלו".

נמסרים ברמה גבוהה ומשלבים למידה לצד הפוגה ופעילות

זה הזמן להבין את הדברים מפיו של מר אורבך עצמו.

אקטיבית של הילדים.

"חשוב להבין כי מתנ"ס הוא גוף קהילתי ,לא כלכלי" ,משיב

"גם הארוחות מהוות פקטור משמעותי" ,היא מתארת.

חנן אורבך ,מנהל המתנ"ס" .משום כך ,כל העשייה שלי

"הן בריאות ,מזינות ועשירות מאד ,ופשוט טעימות ...רמת

מכוונת לענות לצרכי הציבור ולתועלתו .אין לי עניין להשאיר

הפיקוח על המזון גבוהה במיוחד ,הגננות ערות לדווח מידית

אצלי בסופו של יום עודפי תקציב ,אלא להיפך – אני מחפש

במקרה של כשל כלשהו ,כשבאופן אוטומטי ומהיר מוזנקת

אחר כל תקציב קיים שעשוי להרחיב את המענה ולקדם

למקום טכנולוגית מזון שבודקת את הפנייה .הטכנולוגית אף

אותו ככל שרק ניתן".

מתפעלת מערך של בקרות

כך מתמסר מר אורבך

מזון שוטפות ,תוך בדיקת

ולצידו הגב' אתי זינגר

משקל המזון והטמפרטורה

שקשובה לצרכים ולשטח,

שלו .כך הילדים מקבלים

ופועלת אף היא ללא לאות

את כל אבות המזון בצורה

ובכל ליבה לתפעול השוטף

איכותית .המנות כוללות

של הצהרונים.

חלבון

מנת

בשרית,

פחמימה ,מנת ירק מבושל,
מנת ירק חי ופרי העונה.
"הבשורה

"הזכיין

מנסות

מקומי",

גננות הצהרון להסביר את
מקור השינוי ,כלומר :את

המשמעותית

התפוקה של הצהרונים

ביותר לכיס של ההורים,

שעלתה

משמעותית.

היא הסבסוד העצום של

"ואתי,

הצהרונים על ידי משרד

פשוט נמצאת שם כל הזמן

החינוך .נסו לחשב את

ומעניקה מענה יעיל ,זריז

החוגים,

ומקצועי .הכל מאד ברור

הצוות

לנו .אנחנו יודעות למי

ותגיעו

למחירים

לפנות וכל בעיה מטופלת

ממש.

למעשה,

של

העלויות
הארוחות,
ועוד,
גבוהים

שכר

עלות צהרון לילד היא 650

באופן

אשת

מהיר

השטח,

לתועלת

כולנו".

שקלים לחודש ,אבל אחרי
הסבסוד האמור ההורים

רכסים

משלמים אך ורק  50שקלים

בשביל הצהרונים

משלבת

ידיים

לחודש...

לא רק במתנ"ס עמלים לקדם ולשפר את הצהרונים,

הגב' הוצלר מהרהרת לרגע וממשיכה" .אני חייבת להזכיר כי

אלא גם במחלקת החינוך של העירייה" .מחלקת החינוך,

השינוי האדיר לטובה התחולל כתוצאה מהעברת הפעילות

בהנהלת הגב' ר' שוקרון שתחי' ,מעורבת באופן אקטיבי

של הצהרונים לידי מתנ"ס רכסים בניהולו של מר חנן אורבך.

בכל הפעילות של ניצנים" ,ממשיכה הגב' הוצלר להסיר

התודה והברכה על כך מגיעות לראש המועצה ,הרב דן כהן.

את הלוט מעל פעילות הצהרונים" .יש לנו צוות היגוי שיושב

"מר אורבך הבין מיד את הפוטנציאל העצום של צהרונים

ודן בפעילות הצהרונים לא פעם ולא פעמיים בשנה .הצוות

מקצועיים שמתופעלים ללא פשרות ומעניקים לילדים

בוחן את הפעילות הן מההיבט הפדגוגי והן מההיבט הטכני

מסגרת יציבה של סדר יום מלא וגדוש בתוכניות פדגוגיות

והתפעולי .כל שינוי שמתרחש בשטח הוא תוצאה של

ובפעילויות העשרה ופנאי ,וכל זה דווקא בתוך הסביבה

קבלת החלטות מקצועיות אשר ערה לצרכי הילדים ,ונועצת

המוכרת והבטוחה ,תחת השגחתו והכוונתו של הצוות

במנהלי המוסדות השונים על צרכיהם הייחודיים".

מהתאוריה – לשטח

גם גב' ב',פ' ,מציינת את זמן האיכות המתאפשר בשל

הסברים מנומקים יפים כשלעצמם .התאוריות משכנעות,

כך שחלק מהילדים נמצאים בצהרונים ,כשילדי בית הספר

ואנשי השטח אכן מקדישים את ימיהם כדי לייצר מענה

אפילו מכינים שם שיעורי בית בהכוונת מורה מסורה

מדויק לצרכי התושבים.

שאחראית גם על העברת חוג איכותי לאחר מכן" .זה נותן

אבל יותר מכל אלו ,חשוב לקרוא את המפה בשטח .לשמוע

לי רוגע ומעניק לבית כולו אווירה נעימה וטובה .לא הייתי

הורים ,להבין האם הצהרונים אכן חשובים להם כל כך –

מוותרת על הצהרונים ,ללא ספק".

ומדוע ,לנתח מגמות ולהסיק מסקנות.

הגענו לנסקרת האחרונה שמעלה נקודה מעניינת .רשות

נתחיל?

הדיבור לגב' צ',ח'" :,כל נושא ההאכלה של הקטנים הפך

החלטנו לערוך כעין סקר מדגמי ,ולשאול אימהות ששולחות

אצלי לסיוט .אני ,כמו אמא פולניה שחרדה לבריאות הילדים

את ילדיהן לצהרון  -האם ומדוע זה חשוב להן ,לבית ולילדים.

ולתזונה שלהם ,רודפת אחריהם עם כפיות עמוסות .הם,
מצידם ,נועלים את הפה

אתם מוזמנים לקרוא את
התוצאות .הן היו מרתקות.

וכל התחנונים שבעולם לא

גב' ר',צ' משתפת" :נכון,

עוזרים .הייתי אובדת עצות

אני עובדת עד השעה

ממש עד שחברה יעצה לי

ארבע אחר הצהריים ,אבל

– לא פחות ולא יותר אלא

בעלי נמצא בבית בשעות

לשלוח אותם לצהרונים.

בהן הילדים חוזרים מבתי

למה? היה לה גם נימוק

הספר ומהגנים ,והוא זה

משכנע.

יושבים

שהיה דואג להאכיל אותם

שם ,עם עשרים חברים

ולטפל בהם לפני שהמשיך

נוספים ,והאכילה הופכת

לסדר ב' שלו בכולל .מאז

לטרנד חברתי נחשק .כולם

את

אוכלים ,וכך כל מאבקי הכוח

הילדים לצהרונים ,בעלי

שלהם הופכים למיותרים

ציין כי איכות הלימוד שלו

והם

להקשיב

הכפילה את עצמה .הוא

לרעב

פשוט מספיק לנוח לפני

פעולה' .עשיתי כדבריה ,לא

תחילת ה'סדר'."...

האמנתי שזה עובד כך...

שהתחלנו

לשלוח

'הם

לומדים
הפנימי

ולשתף

מתארת

כיום אני בקשר רציף עם

תמונת מצב" :אני לא

הגננת ,מודעת לתפריט

עובדת מחוץ לבית כלל,

היומי ולמה שהילד שלי אכל

אבל הקב"ה בירך אותנו

ופשוט פוערת עיניים מדי

בלע"ר.

יום מחדש .הילד מבקש

גב'

ש',ז',

בתשעה

ילדים

שלושה מתוכם בגילאי גנים ,כיתות א' וב' .את ילדי הגדול

מנה נוספת של ירקות! הייתם מאמינים?"

דאגתי לשלוח לחוגים בשעות אחר הצהריים ,אבל כשהגעתי
לקטנים כבר לא הצלחנו לעמוד בנטל הכלכלי ...הצהרונים

והרי הנתונים

מהווים עבורי פתרון מוצלח ביותר לבעיה .ידעתם שבצהרונים

אם נסכם ,נגלה כי  33מסגרות מבוקשות של צהרונים

מתקיימים חמישה חוגים בשבוע ,כששלושה מהם מועברים

מקצועיים פועלות ברכסים .בגנים של בעלויות ,ב'יקירי

על ידי גננת הצהרון ,ושניים נוספים מתופעלים על ידי

רכסים' ,ב'תשב"ר הרב' ,ב'דרכי תורה' ,מ'פי עוללים'

מפעילה חיצונית מקצועית? בינתיים ,כשהקטנים בצהרון,

וב'חכמת ישראל' – ובבתי הספר 'בית יעקב'' ,אור חדש',

אני מספיקה לשוחח עם הגדולים ולספק להם שעת איכות

'דרכי תורה' ו'חכמת ישראל' 33 .מסגרות ומאות ילדים

שקטה יותר .כשהקטנים חוזרים בחיוך מאוזן לאוזן הם זוכים

שנהנים מכל הטוב הזה.

לקבלת פנים חמה ורגועה ,ולאמא מלאת סבלנות והכלה."...

אימהות רבות כל כך לא טועות ,נקודה.

המודעה מנוסחת בלשון זכר
אך מתייחסת בשווה גם לנקבה

יוצא לאור ע"י מחלקת חינוך

חידת ראבוס

האבטיח מכיל כ  92%מים ,למרות שאין
צורך להשקותו בהרבה מים !!!
כמו כן הוא מכיל
ויטמינים חשובים.
מקורו של האבטיח
הוא באפריקה.

ש=ם,
2+
ד
2+

ר=ה +
-ל+

י=א,

פ=י,
גל=ר

אר=נה,
י

הערה :בשבוע שעבר נפלה טעות בחידה .עמכם הסליחה

האור החיים הקדוש – נלב"ע ט”ו בתמוז תק”ג
האור החיים הקדוש היה צורף .פעם באו אליו משרתי המלך ובקשו ממנו להכין תוך  10ימים
תכשיט למלך .הרב היה עסוק בלימוד ושכח מן העניין .לאחר  10ימים ,כאשר הודיע להם כי לא
הכין את התכשיט ,גזר המלך להשליך את רבינו לגוב האריות .הצדיק לא התרגש משאגותיהם
של האריות המורעבים ,וצעד בצעדים בטוחים אל גוב האריות עם טלית ,תפילין וספר תהילים.
החיילים נדהמו לראות את האריות מקבלים את רבינו בהכנעה ומתיישבים לידו בלי לפגוע בו.
המלך מיהר לחזות בפלא הגדול וצעק בהתרגשות“ :עתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל” .הוא
הורה לשחרר את רבינו מגוב האריות ,ובצאתו – ביקש המלך את סליחתו על שפגע בכבודו.

שלחו אלינו ציורים ,שירים קצרים ,בדיחות וכו' ואנו נשתדל
לפרסם כאן מעת לעת .מחכים לפרי כישרונותיכם!
לשליחת חומרים :פקס1534-9578328 :
או מיילruthim@rekhasim.muni.il :

מאת א.ש.

