
 
 
 
 

  פסטיבל סוף הקיץהיכונו היכונו ל
 

ארט -השנה צפינו בבית הפייס במסגרת קפה מוצ

לסיכום שנה נהדרת של . מודרכים סרטיםו, הצגותב

  !.פסטיבל עלית יתקיים כאן לראשונה במוצא, פעילות 
ופיעו י. הפסטיבל מיועד לכל תושבי מוצא מקטן עד גדול

, תאטרון, מוסיקה - םאומנים שונים בתחומים שוניבו 

כולם גרים במוצא : מחול ועוד כשהמשותף לכולם הוא

  .עלית

כיאה לכל פסטיבל מכובד יתקיים , שלנוהפסטיבל 

תוחה של בית פבחנייה ה, בבית הפייס: במספר מקומות

  . הפייס ובגנים הציבוריים

ני הזוג שנית בבימים אלו עומלת וועדת תרבות בשיתוף 

  .על הכנת הפסטיבל
אומנים תושבי מוצא עלית לאנו פונים : " גילי שנית

, זמרים, מוסיקאים. לבוא ולקחת חלק בפסטיבל
מספרי סיפורים ועוד , ליצנים, להטוטנים, רקדנים

הצעות ה. מוזמנים להגיש הצעות להופעה בפסטיבל
וכל , על היצירה, יוגשו בלוואי חומר כתוב על היוצר

את ההצעות יש .ומר נלווה אחר להכרת היצירהח
, כתובת, יש לציין שם. 15.7.2014להגיש עד לתאריך 

, מספר משתתפים במופע, )אם יש(אתר , נייד, טלפון
  ."אופי המופע

  
  

  

  .לספטמבר 4-6, פסטיבל מוצא עלית
  

 

    מודעות     

מודעות . הוא חינםפרטיים  לאנשיםהפרסום בידיעון  •

 לשלוח לאתי ישמודעות את ה. לעסקים בתשלום סמלי

במידה ואינכם רוצים להמשיך לקבל את הידיעון  •

שלחו מייל לאתי ונוריד אותכם מרישמת , המודפס

 .התפוצה

  .הקיץ כבר פה וצפוי לנו קיץ נ ה ד ר במוצא עלית
וילדים נוספים שרוצים להצטרף , לההקייצת כבר התחי

קפה , בהמשך יהיו לנו ירידים. יכולים להירשם אצל אתי
ואפילו , מכירת גבינות ואוכל של תושבים מקומיים, שישי

  .טיול מאורגן של משפחות לים
  

 .פרטים על כל הפעיליות באתר שלנו ובדף הפייסבוק
 

 תרבות

  הספרייה במוצא עלית
  

מפעילות . שנה 30הספרייה שלנו פועלת כבר למעלה מ
הספריה פתוחה מדי . אותה ספרניות מתנדבות מהיישוב

לדאבוננו התמעט מאד . 16:00-18:00יום ראשון בין 
כדי  .מספר הקוראים בתקופה האחרונה והסיבות ידועות

להגביר את המודעות ואת הרצון לקריאה מתקיים פעם 
י הורים "לילדים ע" שעת סיפור" בחודש בימי ראשון 

אנחנו כמובן לא . מתנדבים וההיענות יפה מאד
 –מתיאשות ומקוות להגדיל את מספר הקוראים 

אין שמחה : להזכיר לכולם. מבוגרים ילדים ונוער
  .!כשמחת הקריאה והתועלת רבה

אל תשאירו בפתח הספרייה : בקשה גדולה ולבסוף
ואינכם יכולים , ספרים ישנים שאין לכם צורך בהם

הספרייה שלנו קטנה ואין .מהם בדרך אחרת" להיפטר"
, אם אכן אתם רוצים לתרום ספרי קריאה. להם מקום

  .עשו זאת בתאום טלפוני או באופן אישי בימי ראשון
  

יך אם יש להמליץ ולהדר, לעזור, נשמח לראות אתכם
  .צורך

  .צוות הספרניות, בברכה
  



 מוצאון 
 הידיעון של מוצא עלית

2014 ימא  

  דבר המערכת

   . זהו הגיליון השני, ם לכםשלו
  .הנה מתחילים

  
  
  

  
  
  

:כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  
http://www.mozaelit.com/ 

  חדשות
  

 :ע למוצא עלית"תב
, ע"שהתקיימו מספר דיונים בישוב בנושא התב אחרי

בשיתוף עם המועצה להחליף את , החליט ועד הישוב
  .האדריכל המוביל של הפרויקט בשל אי שביעות רצון

ע אשר יהיה חלק מצוות "הוחלט שיבחר מתכנן תב
את הפרויקט . החשיבה לתכנון הישוב ולא כאדריכל מוביל

שימור , נוף ,גם ילוו אנשי מקצוע בנושאי תחבורה
  .ואדריכלות

ואנו נודיע לכם על , בימים אלו יבחר מתכנן חדש לישוב
המשך הדיונים בנושא גם בצוות המוביל של הפרויקט 

  .שמונה את נציגי הישוב וגם על הדיונים הפתוחים לציבור
  :ע באתר שלנו"פרטים נוספים על התב

mwww.mozaelit.co  
  

  : 16כביש 
מדובר . נמצא כעת בשלב התכנוני 16הפרויקט של כביש 

הכביש יהיה דו נתיבי . בהקמת כניסה חדשה לירושלים
ויתפצל מכביש מספר אחד בסיבוב מוצא ויגיע לרחוב בייט 

מרבית התוויתו של הכביש . ליד בית החולים שערי צדק
תיהיה תת קרקעית בשתי מנהרות מתחת לשכונת הר נוף 

  . יפה נוףו
תושבי מבשרת הבאים , בעקבות שינויים במחלף הראל

  :יוכלו להגיע הביתה דרך שלוש חלופות, מכיוון ירושלים
, להסתובב ולהגיע למבשרת, גוש- לסוע עד מחלף אבו. א
תיהיה גישה לשכונות המזרחיות של  16דרך כביש . ב

תושבי הקסטל ומעוז ציון יוכלו להגיע לביתם . ג. מבשרת
שיאפשר חיבור ומעבר של תנועה  16כביש דרך 

  !.האחיות 7מירושלים דרך כביש 
לצערנו תוכניות הכביש . נפח התנועה צפוי לגדול מאד

 כעת בודקים האם ניתן. תנות לשינויכבר אושרו ולא ני
למצוא פתרונות לחסימה חלקית או האטה משמעותית של 

   .התנועה בכביש החוצה את יישובנו
  
  
  
  
  

 
  

  

  לוך על יופי של יישובליכ
נושא ניקיון הישוב מסרב לרדת מהכותרות בישיבות הועד 

הישוב עדיין רחוק מלהיות , למרות כל מאמצי הניקיון. הסוערות
  !.נקי

הצלחנו להשיג מהמועצה עוד איסופי : ר הועד"ום יואראובן גרינב
הפינוי ביום ( אפשר להוציא גזם וגרוטאות בימי שני מעתה וגזם 

  .ואנו מנקים את הישוב באופן קבוע ויומיומי.)בבוקר שלישי 
  .?ולמרות הכל הישוב עדיין לא ממש נקי

שאנחנו יודעים את זהותם שלא , לצערי הרב יש תושבים, כן
הם מוציאים גזם באיזה , ולא איכפת להם מהישוב, מתחשבים

הם זורקים את , פח האשפה מלאאם , יום שמתחשק להם
ב שאני לא אחשוף את שמו ששבוע יש תוש. האשפה ליד הפח

שעה אחרי שמשאית הגזם פינתה את הרחוב שלו נזכר , שעבר 
  . זם שכב שם שבוע שלם עד לפינויהג. להוציא את הגזם

  !פשוט כך –זה קומץ של תושבים שהורס לכולם 
  ?אז מה הפתרון
הראשון היה כמובן : תרונות על ידי אנשי הועדיהועלו מספר פ

ואכן השגנו מהמועצה עוד תאריכים לאיסוף , הגברת הניקיון 
בנוסף נמצא פה פקח מטעם המועצה שבסמכותו להטיל . הגזם

אבל האמת היא שהישוב לא !. ויש אנשים שכבר נקנסו, קנסות 
זה אומר . יהיה נקי עד שהתושבים בעצמם לא יקפידו על הניקיון

אשפה  לא לשים שקיות, רק בתאריך המיועד להוציא את הגזם
אשפה תוך כדי כמעט הוכמובן לא לזרוק את שקית , לפח מחוץ

כבר . נסיעה מחלון האוטו ולקוות לצלוף את השקית לתוך הפח
 ...ראיתי גם את זה קורה

  !מראה היישוב כמראה דייריו 
 

 חדשות



  חס וחלילה שריפה

יע ואיתם גם יכולות להג, הקיץ והחום הגדול כבר כאן
  .מוצא עלית נערכת להגן על הישוב מפני שריפות. השרפות

מחוץ  חלו עבודת כריתת עציםה  30.6.2014, שניביום 
, העבודה תתבצע על ידי נורי.לישוב ליצירת חיץ נגד שרפות
הקבלן גם יבצע גיזום של  .קבלן שנבחר על ידי המועצה

תושבים יוכלו  ,במסגרת ההיתר שניתן. עצים בתוך הישוב
ללא צורך בהוצאת על חשבונם  ות עצים בשטחם הפרטילכר

   .רישיון

גודל .בישוב צוות חרום למקרה שריפה מקימיםנו א, בנוסף
עם   והתפשטות האש תלוייה בפעולות הראשונות שמבצעים 

לתת מענה יהיה תפקיד צוות החרום ,תחילת השריפה
מספיק שמספר אנשים .ראשוני עד להגעת כוחות הכיבוי

, יידעו מה לעשות במקרה החירום   ,ו הדרכהיעבר/שעברו
הם אלו שיוכלו להנחות תושבים ובכך יוכלו להקטין את הנזק 

אנו , חברי הצוות יעברו הדרכות בכיבוי אש.  שיכול להיגרם
  .קוראים לתושבים ולתושבות לבוא ולהתנדב

  .ראינו כבר בעבר שעתידנו וביטחוננו בידנו

  .0526387371, נוריללכריתת עצים בשטח הפרטי התקשרו 

   054-6919916 איתן: לצוות החרום למקרה שרפהלהצטרפות 

 eitan.calderon@gmail.comאו 

  .חברי ועדות הוועד המקומי     .

, רות בקי, איתן קלדרון -ר הוועדה "יו: ועדת ארכיון 

  . פרחיה כהן
,  כהן שי קטנה -  ר הוועדה"יו  :ועדת תרבות ונוער 

מירי  ,תמי שפירא, יעל לויזון, זהנירית תר: חברים
אפרת , ופס לוי'צ, )רוזנסקי(הילה מלול , דיויש

  . רכזת הנוער   - רוזנברג
: חברים, איתן קלדרון –ר הוועדה "יו - ועדת ביטחון 

 ידוד, עדי נוסבאום, יצחקי) ציקי(יצחק , אודי וויקוביץ
  .שלום גולדשטיין, רונן כהן, טולקובסקי

יואב , מירית מרום, ל ישראליג ;ועדה לאיכות סביבה
  .אשד

, דיוישמירי , שרי וורטמן –ר הועדה "יו :קשרי קהילה
  טל הראל

) אלי(לארי , אילן סקלי, מל סופרכר :ועדת ביקורת
  .ליטל שחמון, שרה מורן ביטון, לסטר

  שרי וורטמן: עריכה :ידיעון מוצא עלית
  מיה סולניק, שרי וורטמן :כותבים

  

  המשך -  סכנה ברחוב הארזים

דיווחנו בידיעון הקודם על כביש הארזים שנפח התנועה בו הולך 

 ועל כן הוחלט, וגדל ומסכן משמעותית את הולכי הרגל במקום

יאפשר ש )זמורה(רחוב הארזים  בסוףשער סלולארי להציב 

בעודי . בחיוג מהסלולארי מוצא עליתמעבר אך ורק לתושבי 

, את תקציב השער אחרי שהועד אישר, כותבת את הכתבה הזו

י אתי שהמועצה מעכבת את מתן האישורים "התבשרתי ע

אז השער מתעכב אך הועד לא שוקט והנה מה . להצבת השער

  :ששלחה לנו אחת התושבות בנושא

הכניסה "אתמול אחר הצהרים שמחתי לראות את השלט 
אני חושבת ומאמינה . ליד משפחת זמורה "למשאיות אסורה

, חלקו התחתון של רחוב הארזים שכך מרגישים כל תושבי
   .הרואים בשלט זה התחלת פתרון בעיות התנועה ברחוב

  
המקצועיות וידי , האכפתיות. אבקשך להודות לשבתאי בשמי

    .הזהב שלו תורמים לישוב תרומה משמעותית וחשובה
  

    יום טוב
  רותי

  

  

 

2014 מאי  

  .בינוי ושיפוצים במוצא עלית
  

שופצו , במסגרת הפרויקטים שהועד עוסק בהם השנה
וכן , ית בגן אמירהלא נוחה והבזבזנ, והוחלפו הברזיה הישנה

בואו . י מיכאל מזרחי"שופצו ע ספסלי הישיבה והשולחנות
   .להינות מהם

  .הוקמה פינת חמד שקטנה ונעימה בספריה
בימים אלו התקבל אישור להקמת הצללה בגן : עוד על הפרק

  . ההצללה תמוקם מעל מתקן המשחקים, רימונים
  זו הצללה מודולרית 

  שתיתלה בקיץ ותוסר 
  ).? י אמר שלגמ( בחורף 

  הפרויקט הבא שאושר 
  הוא שיקום הקיר התומך

  ושיפוץ רחבת הסיבוב 
  .ברחוב התפוח

  יש עוד הרבה פרויקטים
  , שמתוכננים השנה

  נשמור אותכם במתח 
  ☺... עד הגיליון הבא

 

:כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  
http://www.mozaelit.com/ 

 איכות ושיפור פני הכפר

 

 



             ראיון עם אפרת, רכזת קהילה , מוצא עילית / מיה סולניק 
שבמשך ארבע השנים האחרונות רכזה את הנוער במוצא עילית , כששמענו את הבשורה שאפרת רכזת הקהילה של מוצא             
הצטערנו והבנו שבעיתון , ת בשנים האחרונות והייתה חלק משמעותי מאוד מעיצוב והובלת הכיוון הקהילתי שמוצא תופס            

, כמו אפרת, בראיון אפרת . את הנוער , את מוצא, רצינו לשמוע קצת איך היא רואה את העשייה שלה. הבא נראיין את אפרת 
. דברה בצניעות וביושר   

...תספרי קצת על עצמך, אפרת  
ניגנתי על כל מיני כלים בחובבניות , ריכה בבני המושבים כל חייהייתי מד, למדתי בנהלל, מבית שערים, במקור אני מעמק יזרעאל

אחרי שנת השירות התגייסתי לצבא בתור , עשיתי שנת שירות במטה יהודה כגרעינרית באורה ובנס הרים. ושחקתי בכדור מים
עד שלא יצאתי , ם בעולם פגשתי סיפורים אישיים שלא ידעתי שקיימי, הצבא היה לי חוויה טובה  .כית של משתתפי קורס נהיגה"מ

. וחודש אחרי עברתי לירושלים לקטמונים והתחלתי לעבוד במוצא כרכזת נוער, פסיכומטרי , תוך כדי הצבא . מהבועה  
? מה מצאת כשהגעת לפה  

תה זו הייתה שנ. היה מאוד שונה מהמצב הנוכחי. ב לא הייתה"שכבה י. ' א ויולי בי"היה פה את צוות ההדרכה של עמר ונעה בי
כשיעל הלכה היה משבר והתחיל שוב להתבסס כשאתי נכנסה לתפקיד . האחרונה של יעל צמח שהחזיקה את נושא התרבות חזק

. וכשנבנה בית הפיס ששינה הכול  
 

2014י מא  

 

 
אנחנו ילדי, נעים מאד ,שלום לכם מוצאים יקרים                   
שנה וחצי  לגילאי, הגן הקטנטנים של מוצא עלית                 

שחף , עדי עירית, אילונה:לגננות שלנו קוראים.ש וחציעד שלו
 ודלית

ונושק , הגן שלנו נמצא ממש ממש בקצה העליון של היישוב
, וסיפרו לנו שגדלו בו חלק מהסבים והסבתות, "ארזה"ל

ואפילו חלק , האחיות והאחים,האימהות והאבות
!אפשר לראות את התמונות שלהם על הקיר שלנו ....מהגננות  
בובות תיאטרון ,יצירה, והבים מאד סיפורים על השטיחאנחנו א

מגדלים בגינה שלנו ירקות  אנחנו.מוסיקה ושירים ,חיות וטבע
.ואוכלים אוכל בריא, מכינים קומפוסט, ופירות  

נאכל ענבים  ובקרוב,השבוע אכלנו מעגבניות השרי שגידלנו
.מהגפן  

ולמצוא , השנה הקבוצה שלנו מאד אוהבת לעבוד בדבק
הגננות שלנו מסבירות שלא צריך לגעת ,....ים בחצרעכביש

הטבע ...(ומשחררות אותם בטבע, אלא רק להתבונן, בהם
...)..נמצא מעבר לגדר  
היינו כל כך מדהימים בלבן ועם זר פרחים - במסיבת שבועות 

וריקודי , ובו שבעת המינים, עם טנא מעיסת נייר, על הראש
.האהובה שלנו המורה למוסיקה,  שבועות בהנחיית נירה  

" טרון- עלית- וצאהמ"גולת הכותרת הייתה  הופעתנו במקהלת 
". ?מה עושות האיילות"עם השיר ,המסורתית של הגן  

ברקע ציור גדול כש...,היינו איילות עם אזניים שהכנו לעצמנו
ושיחקו איתנו " הפילות הגדולות"שהיו , שהכינו הגננות 

).כדורי ים(בגולות  
או שאמא ואבא באים , ד באים לשירבמסיבה אנחנו לא תמי

, כי אנחנו מתביישים" במה"איתנו ל  
...מה שחשוב הוא התהליך, וזה ממש לא משנה כי  

הארוע הזה היה שיאה של תקופה בה היכרנו יותר לעומק 
) רכטר(יוני , )איינשטיין(מהרגיל את אריק

.ושיריהם) גולדברג(לאה)רביץ(יהודית  
, שלכםהו להפעם ז                                                   

                                                                   דלית ילדי גן
      

                 
 

:כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  
http://www.mozaelit.com/ 

 קהילה

  

  בחג השבועות קיימנו לראשונה טקס לכבוד הצטרפות            
טקס שאנו מקווים שיהפוך , להתינוקות חדשים לקהי           

   . בטקס השתתפו עשרה תינוקות. למסורת
אין ספק כי גם השנה אנו יכולים להיות "...  :תמי חייט שפירא

גאים על העשייה הקהילתית הרבה המאפיינת לאחרונה את 
יהי . עשייה שהיא רובה ככולה פרי כוחות מקומיים, יישובנו

, צומחים, בריאים רצון ונזכה לראות את ביכורי שנה זו
ונמשיך ליצור לבנות לעשות למעננו ולמען , ופורחים בכל שנה

  ."ילדנו

  

 קטנטנים רק נולדו

 נוער



 
 

:צא גם באתר האינטרנט שלנוכל המידע נמ  
http://www.mozaelit.com/ 
:מידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  

2014י מא  
 

? מה הייתה ההתרשמות שלך מהנוער כשהגעת  
...על היום לומדים, חנונים –כך גם כשהגעתי וזה מה שאומרים על מוצא תמיד ובעיקר , הנוער פה הוא איכותי מאוד  

? מה התבסס בשנים שאת פה, ו דברים עשיתאיל  
בשנה האחרונה הוועדה החלה להתחזק ויש . קשה לי לספר על עצמי סיפורים אבל כשיעל עזבה החזקתי את מושכות התרבות

ליצור רצף שילדים גדלים , מה שבעיקר ניסיתי לעשות בתחום הנוער זה צוות הדרכה עם תדמית של צוות . הרבה עצמאות בתחום
. ת בתנועה ולא סתם באים מתוך שעמוםלהיו  

? מה הייתה האסטרטגיה שלך  
אני עושה הרבה פעילויות ומשם הם מביאים . חדר מדריכים, ימי כייף, סמינרים - לצוות ההדרכה, נראים ולא נראים , ופרים'הרבה צ

ולא ינזלו ' דים יגדלו בתנועה מכיתה אוגם פתחתי עוד קבוצות כדי שיל. את זה לחניכים ולא אני אחפור להם מה הם יעשו לחניכים
בסוף זה . כל שינוי קטן רואים , המשוב מהילדים הוא מאוד מדויק, המדריכים בדרך כלל לא אוהבים להדריך בגילאים האלה . לצופים

  ...)' בשלב זה המראיינת מהנהנת בהזדהות בתור אימא לחניך שהשנה היה בקבוצה של כיתה א. (היה מאוד מוצלח
? ש לך להגיד על הנזילה לצופיםמה י  

. רוב שכבת הגיל באיזור היא מבית זית וההורים מעדיפים שיהיו הרבה חברים בבית זית, זה תמיד היה  
? מה החשיבות שהתנועה תישאר  

. ליהיה יותר קככל שהשכבות גדולות יותר . חוץ מזה שנוער זה מה שיוצר קהילה, כי זה מה ששומר על הקשרים פה בין הילדים  
לאיזה אירועים של מעגל השנה את מרגישה קשר . אני לא יכולה לדמיין את אירועי מוצא בלי הנוער, וזה גם כוח מניע גדול

? שהבאת את עצמך, מיוחד  
טקסים . אני אשמח אם יישאר אחריי חג מעלות יישובי שלא היה קודם וגם שבועות. הכל זה חלק - ארבע שנים, אני חושבת שלכולם

. אין אפשרות משחק, ם אך הם דורשים עבודה שחורההם חשובי  
, טקס יום הזיכרון האחרון לשואה ולגבורה היה טקס שגם היה יוצא דופן ברמה שלו וגם מאוד ייחודי וכמובן גם היה קשור אלייך

. אני אשמח לשמוע על הבחירה האמיצה לבקש מאימך לדבר ולספר בטקס  
בכלל בשנים האחרונות היה להם מאוד , מאוד חשוב לספר את הסיפור של סבתא שליהיה לה , מאז שסבתי נפטרה , אימא שלי

אין הרבה ניצולי שואה , בדרך כלל אחרי הטקסים הולכים הביתה וזו הזדמנות לשמוע משהו אחר. היא דיברה במושב שלי. חשוב
. שמדברים ביישוב  

?איך היה לך המעמד הזה  
. ירתה של סבתי והיו דברים ששמעתי פעם ראשונהזה סמוך לפט, אני ישבתי מאחורה ובכיתי  

? עכשיו כשאת עוזבת מה המסר שלך  
. לשפץ את המועדון, יותר מקוםאיך אפשר לתת להם , צריך לשים לב קצת לנוער, מבחינת תרבות היישוב במצב מאוד טוב

. הקהילה גדלה ילדים לפעולה אז,  אפילו אם לפעמים בכוח, כשאנשים מבינים  שהקהילה חשובה ושולחים  
מה את מציעה לעשות עם , באופן כללי, לא ספציפית השנה, זו שכבת גיל שקצת קשה להגיע אליה', ח -'מה עם שכבות הגיל ז

? שכבה זו  
להשקיע , אפשר לקחת תקציב. יש שכבות חזקות אבל יש שכבות שמתפוררות. בדרך כלל זה השלב של בית זית. זו שאלה מעניינת

היו שנים שגם ניסינו שההדרכה , יתקשר ויפסיק' המדריך בכיתה י. אבל הרבה פעמים הם פשוט לא רוצים –ותן להוציא א, בהן 
.  תעשה על ידי הקומונרית ואפילו זה לא בהכרח עזר  

? לאן את הולכת מכאן  
... כל היום במחשב, התקבלתי למשרת סטודנט באינטל   

? ותכניות לאחרי  
. ואז נראה) להנדסת מחשבים בעברית ' אפרת סטודנטית שנה ב(דים קודם לסיים לימו, יש עוד זמן  

אנחנו מאחלים לך . מסורה לעשייתך ובעיקר משדרת ביטחון בדרך ובהובלה, אנחנו במוצא כבר ראינו כמה את מוכשרת 
ו איתך לסיום כמה מילות פרידה מתושבים שעבד. שמחה ושהשפע הגדול שהשפעת כאן במוצא יחזור אלייך בדרכי החיים

  - במהלך השנים
מובילה בדעות , עם השראה רעיונות זורמים, מעורבת עם ערכים מאוד גבוהים של חינוך, אפרת היא בחורה אכפתית –נירית תרזה 

יש לה חוש הומור ציני והיא מצחיקה ובעלת יכולת הסתדרות עם כל סוגי האנשים . בשקט הנפשי שלה ומצליחה להגיע לכולם, שלה 
אפרת . הגיבוי האכפתיות לילדים שבחרו בשנת שירות הורגשו במהלך כל תקופת עבודתה, הפרגון. עייפות חום ורעב גם במצב של

מהרעיונות , לכל מקום שבו היא תגיע ייהנו ממנה בכל המובנים , במה שהיא תבחר ותעשה היא תצליח , היא משקיענית בנשמה 
ערכים ואכפתיות , נה ארבע שנים משמעותיות בהן היא העבירה לנוער אחריותאנחנו נהנו ממ,  החריצות והביצוע, היכולת, שלה 

. בדרך של דוגמא אישית כמודל  
הייתה בת בית רצויה ומוערכת אצלנו בבית ולמדתי ממנה חריצות , אפרת הייתה שותפה שלי בדרך כחניך וכמדריך –אמיר תרזה 

. עם אפרת אי אפשר לריב ,וחברתה הייתה מאוד נעימה  
קצת קשה לנסח זמן ממושך כזה של  עבודה משותפת אבל אני כן יכולה להגיד שהיא עשתה עבודה באמת  –מזכירת היישוב , אתי

דרך כל הפעילויות הרבות שעשתה לכיוונים שאפשר להתפאר בהם וזו לא רק , היא הובילה את מוצא ואת בני הנוער , מקצועית
. במטה יהודהדעתי האישית זו דעתה של כל המועצה האזורית   

היא השרתה על כולנו הרגשה שהכול בשליטה . העבודה עם אפרת תמיד הייתה מסודרת ומאורגנת ובאווירה טובה - נעם מזרחי
. היא יודעת טוב מאוד את העבודה ואני מאחלת לה המון הצלחה בדרך החדשה, ובידיים טובות וזה עזר לנו בתור מדריכים  

  10/7/2014-ארוחה קהילתית ופרידה מאפרת בגן אמיר ביום חמישי ה, וע שירה בציבור כולכם מוזמנים לאיר, והחשוב מכל
  . 19:00בשעה 

 


