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דבר ראש המועצה
שלמה ללוש

תושבי מעלה אפרים היקרים,
בפרוס עלינו השנה החדשה נסיר מעלינו אבק השנה שחלפה ,נסיר מעלינו גזירות ונתיר
נדרים.
מי ייתן ותהא שנה זאת שנת ברכה ,פרנסה טובה ,בריאות טובה ,שנת ביטחון ושלום.
שנה בה נבטיח לעצמנו הבטחה אחת ,מצווה אחת ,שנשתדל לקיים.
נברך שתהיה השנה הזאת רוויה באהבת חינם ,נתפלל למען חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות
הביטחון העושים ימים כלילות למען ביטחוננו נברך שישובו בנים לגבולם במהרה בימינו.
בשמי ובשם חברי מליאת המועצה ועובדיה אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל שנה טובה
וגמר חתימה טובה.
שלמה ללוש
ראש המועצה

דבר המערכת
בעלון זה השתדלנו להביא לידיעתכם את כל החדשות ,העדכונים ,פרסומים של
תושבי הישוב וכו'.
אתם מוזמנים לבקר באתר מעלה אפרים בכתובתwww.maaleefraim.co.il :
או בפייסבוק על שם "מועצה מקומית מעלה אפרים".
כל מי שמעוניין להצטרף למייל היישובי ו/או למערכת ה ,SMS-לעדכן ,להאיר,
להוסיף כתבות ,תמונות ,מתכונים וכדומה ,מוזמן לפנות במייל לכתובת:
Ronitnatan@gmail.com
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החינוך מעל לכל
יצחק טורק ,מנהל מחלקת חינוך
שנת הלימודים החדשה ,תשע"ח ,נפתחה
באווירה חגיגית וברוח טובה .ראינו ילדים
מכל שכבות הגיל חוזרים בשמחה אל
מסגרות החינוך .ניכרה התרגשות ושמחה,
גם בקרב הילדים שהתכוננו למעבר אל
המסגרת החדשה המצפה להם.
ההסתגלות למסגרת חדשה אינה קלה ,ילדים
שהיו הגדולים ביותר בסביבתם החינוכית,
הם עתה הקטנים ביותר במסגרת החדשה.
תכניות ההכנה למעברים במוסדות החינוך
שהשתכללו עם השנים ,הקלו על המעבר .גם
במסגרות המועצה (קייטנות ופעילויות נוער)
יצרנו מפגשי היכרות ,בין "הוותיקים" לצעירים.
יתרונם של הילדים (ביחס למבוגרים) הוא
שיש להם יכולת הסתגלות טובה ומהירה.
החששות אצל הילדים במסגרות החדשות,
הן לעיתים תוצאה הבאה מהתבוננות
והבנה שהוריהם מוטרדים (יָ ֵתר על המידה)
מהשינויים הצפויים.

הקמת בית ספר למצטיינים
בעיר מעלה אדומים פועל בית ספר 'שחקים',
מסגרת ייעודית לתלמידים מצטיינים
ומחוננים .ילדים רבים ממעלה אפרים
והסביבה המוגדרים כמצטיינים לא נהנו
מתכניות העשרה שמעניק בי"ס 'שחקים'
לתלמידיו ,בעיקר בגלל הקושי בהסעות.
בסיועה ובאדיבותה של הגברת בת שבע
בראון  -מנהלת בי"ס 'שחקים' ,פתחנו בשעה
טובה שלוחה למצטיינים במעלה אפרים.

ביה"ס יפעל תחת סמל מוסד של בי"ס
'שחקים' וייתן מענה למצטיינים בכיתות ג'
 ט' ממעלה אפרים ויישובי האזור .ילדיםמחוננים ימשיכו ללמוד במעלה אדומים.

איתור תלמידים מצטיינים
משרד החינוך מקיים מדי שנה מבחני אבחון
לתלמידי כיתות ב' ,הנערכים ע"י גוף חיצוני
(מכון סאלד) .המבחנים כוללים שני שלבים
– מבחן הסינון ומבחן האיתור.

שלב א' – מבחן הסינון
הבחינה מתקיימת בביה"ס ומיועדת לכלל
תלמידי השכבה .הבחינה מתמקדת בהבנת
הנקרא וחשבון 15% .בעלי ההישגים
הגבוהים ,יופנו למבחנים בשלב ב'.

שלב ב' – מבחן האיתור
המבחנים מתקיימים במרכזי בחינה אזוריים
ומיועדים לתלמידים שעברו את שלב א'.
המבחן הוא קבוצתי ,מבחן פסיכומטרי
הבודק יכולת קוגניטיבית.

תלמידים מחוננים
תלמידים שהגיעו לשלושת האחוזים העליונים
במבחן האיתור ,יוגדרו כתלמידים מחוננים.
ביה"ס למצטיינים יפעל במבנה בי"ס ירדן,
מיד לאחר חופשת סוכות ,בימי רביעי משעה
 14:30ועד השעה .17:00
תכנית הלימודים כוללת העשרה במקצועות
שאינם נלמדים בביה"ס.
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ההרשמה אצל הגברת רחלי וייס  -מזכירת
ביה"ס ,בטלפון .050-5888269
עלות ההרשמה –  ₪ 1,450לשנת הלימודים
תשע"ח ( 28מפגשים).

תודות מקרב לב
למר מנחם נדלר ,מנהל האגף לתלמידים
מחוננים ומצטיינים – על ההיענות
המהירה ,מתן האישור והתמיכה בפתיחת
שלוחת בי"ס 'שחקים' במעלה אפרים.
לגברת בת שבע בראון ,מנהלת בי"ס
'שחקים' ,על הנכונות ,ההירתמות והמאמץ
להקמת השלוחה במעלה אפרים.
לגברת אילנית הלל יהודה ,מנהלת בי"ס
ירדן שפעלה נמרצות לקידום התכנית,
בהקצאת כיתות לימוד על ציודן והסעות
לפיזור התלמידים בסיום הלימודים.
לגברת רחל טייטל ,מנהלת בי"ס גפנים
על השינויים (הלא קלים) במערכת
הלימודים כדי לאפשר לילדים להגיע
בזמן לביה"ס למצטיינים.
למועצה האזורית בקעת הירדן ,על
השקעת משאבים ושיתוף הפעולה.
ואחרונה חביבה ומוערכת ,הגברת ענבל
ישראל ,מנהלת תחום נוער במועצה,
שמרכזת נתונים ,קושרת קצוות ופועלת
לאורך כל הדרך להצלחת הפרויקט.

סקירה קצרה על
מערכות החינוך בישוב:
בי"ס תיכון ירדן
יפעיל החל מהשנה ,את תכנית מארג.
התכנית היא רב שנתית ומטרתה להוביל
למצוינות בחינוך יהודי ,ציוני ואזרחי .עיקרי
התכנית (ע"פ חוזר מנכ"ל):
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רכישת בסיס יֶ ַדע במורשת ישראל
ובתרבות ישראל מראשית התהוותן ועד
ימינו.
היכרות עם מושגי יסוד ועם רעיונות
ומקורות מרכזיים בתרבות ישראל.
דיון במשמעותם של מושגי היסוד
והרעיונות לבירור הזהות האישית
והחברתית.
מפגש עם דמויות מפתח שעיצבו מושגי
יסוד ורעיונות מרכזיים בתרבות ישראל.
אנו מאחלים לצוות החינוכי של ביה"ס
הצלחה במשימה החשובה וארוכת הדרך.

מעון ילדוד'ס
המעון הטוב נמצא בתפוסה כמעט מלאה.
המטפלות המקצועיות בהנהלת הגברת מירי
יהושע ,ממשיכות בעבודתן במסירות רבה
ומעניקות לילדים הרכים ,חינוך ,חום ואהבה.

גני ילדים
התברכנו בגננות וסייעות מצוינות
המשקיעות מאמצים ומשתדלות להביא את
הילדים להישגים לימודיים וערכיים .שיתופי
הפעולה בין הגנים ראויים לציון ,מעשירים
ומסבים נחת לכל.
מחקרים מלמדים כי לאיכות החינוך בגיל
הרך יש משמעות רבה בשיפור יכולות
התפיסה ,הזיכרון ,החשיבה ,עיבוד ַהּיֶ ַדע
שנרכש והשימוש בו.
המועצה נרתמת לשיפור החינוך בגיל הרך
ומשקיעה בהעשרת הגנים והמעון באמצעות
תכנית קרב ,תגבור בסייעות ,פרויקט מעג"ן
והשתלמויות מקצועיות לגננות ולסייעות.
אנו מאחלים לצוות החינוכי ,לילדים ולהורים,
שנת פעילות טובה ומבורכת.
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מועדוניות

החינוך הבלתי פורמלי

השנה התחלנו את הפעילות עם מועדונית
אחת בלבד .נפרדנו מענת אליה שעברה
לישוב בית אריה .אנו מאחלים לענת הצלחה
רבה בהמשך דרכה .קלטנו בשמחה את
אליהו מזרחי ,מחנך ומדריך שהשתלב בצוות
המועדונית .פתיחת מועדונית נוספת במהלך
השנה מותנת במספר הנרשמים.

הגברת ענבל ישראל התקבלה לתפקיד
מנהלת תחום נוער .ענבל יזמה והובילה
בהתמדה פעילויות מגוונות לכל אורך
חופשת הקיץ ,בהם השתתפו ילדים ובני נוער
מהישוב ומהבקעה .ענבל התברכה בנמרצות
ואהבה גדולה לילדים ובני נוער היא ממלאה
תפקידה מתוך אמונה שצריך להעניק העשרה
לילדים בכל תחום ,מפעילויות חווייתיות ועד
למימוש מצוינות .אנו מאחלים לענבל המשך
עשייה טובה וברוכה.

כפר סטודנטים
עמותת קדמה בניהולה הראוי להערכה של
תיראל כהן ,ממשיכה בפעילותה המבורכת
להגדלת הכפר .המשימה השנה היא להגיע
ל 70 -סטודנטים .בנוסף ,קלטה העמותה גם
בני נוער בשנת שירות לפני גיוס .אנו מקדמים
את הסטודנטים והשינשינים בברכה ושמחים
על שילובם בחיי הקהילה בכל תחומי החיים
ובהם חינוך (פר"ח ,שיעור עזר) ,תרבות,
הפעלת תנועת נוער ,סיוע לקשישים ועוד.

מכינה קדם צבאית – בני דוד
המכינה הרחיבה פעילותה בישוב .מחזור
ג' השנה מונה  40תלמידים שהצטרפו ל30 -
תלמידי שנה ב' שנשארו לשנה שנייה .שלוחת
בני דוד הוקמה במעלה אפרים בברכת המועצה
ואנו שמחים על העשייה הטובה של הנהלת
המכינה להמשך התפתחות והרחבת השורות.

ביקור שר הכלכלה
במעלה אפרים
שמחנו לארח לפני כחודשיים את שר הכלכלה ,מר
אלי כהן .בפגישה נדונו צרכים של הישוב בזיקה
למשרדו של השר .הביקור היה פורה והתנהל
ברוח טובה מול השר ובני פמלייתו שנלוו אליו.
השר הביע נכונות להשתתף תקציבית במימון
נושאים הקשורים לאזור התעשייה:
1.1שיקום תשתיות – הקצאת תקציב בסך
( ₪ 500,000לשנים .)2018-2019
2.2השתתפות במימון גידור היקפי (שליש
מהעלות הכוללת).

ישיבת ההסדר
ישיבת ההסדר נמצאת בתקופה של התארגנות
מחדש .הרב ברוך גנות סיים (ביוזמתו) את
מעורבותו בישיבה .הרב אהרונוב יחד עם צוות
הישיבה עוסקים בשקידה לקדם את פעילותה
של ישיבת ההסדר .אנו מאחלים להם הצלחה
רבה בהפעלה ובניהול הישיבה ,שהיא חלק
בלתי נפרד מקהילת מעלה אפרים.

שלמה ללוש ,ראש המועצה ואלי כהן ,שר הכלכלה

בסיום הביקור הביע ראש המועצה את הערכתו
הרבה על היענות השר להגיע ליישובנו
כדי לדון מקרוב בצרכים ולסייע תקציבית
בפרויקטים הנחוצים לקידום התעשייה.
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גזברות
יצחק טורק ,מזכיר וגזבר

דו"ח כספי 2016

היערכות לחירום

הכנת הדו"ח הכספי הושלמה והוגשה למשרד
הפנים ע"י מבקר מטעם משרד הפנים  -רו"ח
אליעזר לנדר .נתוני הדו"ח מציגים יתרה של 13
אלף .₪

המועצה מתרגלת מידי פעם היערכות ומוכנות
לשעת חירום .סיכון משמעותי שעלינו להיערך
לקראתו מראש ,הוא רעידת אדמה .במקרה
של רעידת אדמה קשה ,סביר להניח שינותקו
מערכות המים ,החשמל ,התקשורת ודרכי
הגישה לישוב .באסון לאומי אם יתרחש ח"ו,
כוחות הסיוע יועסקו בימים הראשונים בערים
הגדולות ,בהן צפוי מספר רב של נפגעים .כל
משפחה צריכה להיות ערוכה ומאורגת לשעת
חירום .להלן רשימת הציוד (מתוך אתר פקע"ר)
שיש להחזיק בבית דרך קבע:
תאורת חירום.
טלפון סלולרי כולל סוללת גיבוי או מטען נייד.
שלושה ליטר מים בבקבוק סגור לאדם
ליממה .מומלץ להכין מים לשלוש יממות.
מזון באריזות סגורות (שימורים ,חטיפים וכו').
ערכת עזרה ראשונה ,תרופות.
מסמכי זיהוי והעתקים ממסמכים רפואיים.
ציוד נוסף הנדרש למשפחה ע"פ צרכיה.
ציוד חירום הוא מיותר עד לרגע בו אנו זקוקים
לו .הכינו עצמכם לשעת חירום.

מבצע ארנונה
שר הפנים הודיע על מבצע גביית חובות עבר
בארנונה .במסגרת המבצע ,רשאית המועצה
להעניק הנחה של עד  50%לבעלי חוב בארנונה,
למגורים ושלא למגורים.
בעל חוב יוכל ליהנות מההנחה רק אם שילם
חובו באופן מלא בשנים .2016 ,2015
ע"פ התקנה החדשה ,תינתן הנחה של 50%
למשלמים במזומן ,והנחה של  45%למשלמים
ב 12 -תשלומים חודשיים בהמחאות ,או
 24תשלומים חודשיים למשלמים בהו"ק
או בכרטיס אשראי .המבצע לכיסוי חובות
שנצברו עד סוף שנת  ,2014יסתיים בתאריך
 .30.11.2017המבצע אינו חל על מי שקיבל
פטור חלקי מארנונה ע"פ חוק .כדאי לנצל את
המבצע בפרק הזמן שנותר ולסלק חובות ישנים
הגורמים לקשיים תמידיים ,מטרידים ומיותרים.

ממונה על תלונות הציבור
במועצה מכהן רו"ח ערן מלובני בתפקיד
מבקר פנים של המועצה וממונה על תלונות
הציבור .בכל אירוע או תקלה בהם דרוש טיפול
מועצתי ,נא לפנות לערן בכתב במסירה אישית,
או באמצעות הגברת פרידה מימון ,או לפקס
.02-9666919

ִמ ְחזּור בקבוקים
מדפי הבקבוקים בסופר מתרוקנים במהירות
וכלובי ַה ִמ ְּחזּור מתמלאים באטיות .לצערנו,
רוב התושבים ממשיכים לזרוק את הבקבוקים
לעגלת האשפה הביתית .מסיבות שאינן תלויות
בנו ,לא ניתן להציב כלובים ליד כל עגלת אשפה.
בבקשה עשו את המאמץ (האפשרי) והשליכו
את הבקבוקים במקומות המיועדים בלבד.
תודה בשם יְ לָ ֵדינּו  -דור העתיד.
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פרויקטים
יצחק טורק ,מזכיר וגזבר
כביש  505צומת אלון  -צומת תפוח

מט"ש (מתקן טיהור שפכים)

לקראת סיום הכנת תכנית מתאר לקטע
הכביש שאורכו  14ק"מ (בעלות  3מיליון )₪
קיבלנו תקציב נוסף להמשך עבודה  -ביצוע
תכנון מפורט שיאפשר בעתיד פרסום מכרז
לביצוע .עלות התכנון המפורט  2 -מיליון .₪

בשבועות הקרובים יפורסם המכרז להקמת
מערכת חדשה לטיהור שפכים .עלות
הפרויקט –  8.5מיליון  .₪המתקן מתוכנן
לקלוט את שפכי הישוב ,אזור התעשייה,
האוגדה ומתחם הבניה העתידי.

בטיחות בתעבורה

מבנה מועצה ישן

בקרוב נחדש סימונים בכבישים ,כגון :מעברי
חציה ,פסי האטה ,חניות נכים ,פסי הפרדה
ועוד.

בקרוב נפרסם מכרז לשיפוץ המבנה הישן
של המועצה הנמצא במרכז המסחרי .בסיום
העבודות תעבור המחלקה לשירותים חברתיים
למבנה המשופץ .העלות.₪ 420,000 :

פרויקט בנייה

"תיק מעלה אפרים" נמצא בטיפולו של היועץ שילוט רחובות

המשפטי לממשלה .אנו ממשיכים כל העת
בהפעלת לחצים על המערכת הממשלתית
ללא הפסק ,עד ליום בו נקבל התרי בניה
מהמנהל האזרחי .מרגע שיתקבלו האישורים,
אנו ערוכים מבחינה תכנונית להתחיל מידית
בפרויקט הבניה.

שיפוצים בבריכה
לקראת עונת הרחצה שיפצנו את המלתחות
וחדר המכונות בעלות של  ₪ 120,000ועדיין
קיים צורך בשיפוצים נוספים בהיקף רחב.
הגשנו בקשות לקבלת סיוע תקציבי ואנו
מקווים להיענות חיובית.

מוסדות חינוך
ביצענו את רוב עבודות השיפוצים במוסדות
החינוך ונשלים את המלאכה בקרוב.

בכוונת המועצה לחדש את שילוט הרחובות
בישוב .עלות הפרויקט – .₪ 110,000

הסדרת תב"עות
לכל שכונה שנבנתה בעבר בישוב ,הוכנה
תב"ע (תכנית בנין עיר) .עם שכלול אמצעי
המדידה נוצר צורך לבצע דיגיטציה (המרה
לפורמט דיגיטלי) לתכניות הישנות .משרד
השיכון נעתר לבקשת המועצה לשכלל
ולהסדיר את התב"עות הישנות .בתקופה
האחרונה נראים מודדים ברחבי הישוב.
עבודתם חיונית והיא חלק חשוב בהסדרת
התב"עות .עלות הפרויקט .₪ 500,000 -
חג שמח ושנה טובה לכל בית מעלה אפרים
יצחק טורק
מנכ"ל המועצה
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סוכות במשך כל השנה
הרב גליצנשטיין ,רב הישוב
בחג הסוכות ישנן כמה וכמה מצוות ,כמו מצוות ישיבה בסוכה ומצוות נטילת ארבעת המינים.
בכל זאת החג נקרא חג הסוכות ולא חג הלולב או חג ארבעת המינים ,וצריך להבין מדוע?
ישנם כמה הסברים לעניין זה:
 .אמצוות ישיבה בסוכה מתחילה מיד בהיכנס החג ונמשכת על פני כל החג – במשך שבעה
ימים ברציפות ,ואילו מצוות ארבעת המינים מתחילה רק ביום הראשון בבוקר.
 .במצוות ארבעת המינים מקיימים פעם אחת ביום ,לאחר שכבר קיימנו את המצוות באותו
יום ,אי אפשר לקיים אותה שוב .לעומת זאת מצוות ישיבה בסוכה ,חלה במשך כל ימי
החג ,כמו שאדם גר בדירתו ועושה בה את כל פעולותיו ,כך חלה עליו מצווה לעשות את
כל הפעולות שלו בסוכה.
 .גאת מצוות ארבעת המינים מקיימים עם אבר מסוים בגוף – עם הידיים (כמו את רוב
המצוות של התורה שכל מצווה מקיימים עם אבר מסוים בגוף) ,לעומת זאת את מצוות
ישיבה בסוכה מקיימים עם כל הגוף ,שכל הגוף נכנס בסוכה ,והסוכה מקיפה את כל
המהות של האדם.
חודש תשרי הוא חודש כללי שמעניק ליהודי כוחות מיוחדים ואנרגיות רוחניות למשך כל
השנה .גם מצוות הסוכה מעניקה לנו כוח מיוחד למשך כל השנה.
מצוות הסוכה מלמדת אותנו שיהודי צריך לעבוד את ה' לא רק בזמן התפילה ובזמן לימוד
התורה ,אלא גם כשהוא עוסק בענייניו האישיים ,בענייני החול ,גם אז הוא צריך להיות מוקף
במעטפת של הסוכה ,דהיינו באווירה הרוחנית.
יהי רצון ,שעל ידי שניישם את הלימוד מחג הסוכות למשך כל ימי השנה ,נזכה לגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.
חג שמח
הרב ממ"מ גליצנשטיין
רב הישוב
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ביטחון
חנן מרמור ,קב"ט היישוב
לידיעת התושבים
חידשנו את מצלמת זיהוי מספרי הרכבים
בכניסה לישוב ,לפתיחת השער באופן
אוטומטי.
רכבים שלא מופיעים במערכת או שהחליפו
את הרכב בשנה האחרונה ,מתבקשים
למסור את מספרי הרכב ואת שם בעל הרכב
למועצה בהקדם.
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה עלינו
להמשיך ולשקוד על טיוב הביטחון ,יש לנו
עדיין מה לעשות והיכן להשתפר לקראת
השנה החדשה.
אני מאחל לכולנו שנה של סבלנות וסובלנות,
שנת שלום וביטחון.
יותר רוגע ותחושת ביטחון אישי לכל
התושבים.
זו ההזדמנות להודות לכוחות הביטחון
ולכל התושבים המתנדבים ,במגוון רחב של
נושאים ביטחוניים ואחרים.

שתהיה לכולנו שנה מוצלחת עם צעד אחד
קטן קדימה בכל תחום.
שתהיה לכולנו ולבני ביתנו שנה טובה
בריאות ואושר.
בברכת גמר חתימה טובה,
חנן מרמור
קב"ט/רבש"צ
מעלה אפרים

מספרי טלפון בחירום
קב"ט/רבש"צ 050-3734955 -
מוקד צבאי ( 1208 -מכל טלפון)
משטרה 100 -
מ.ד.א101 - .
כ.ב.א102 - .
תחזוקה 050-3734959 -
מוקד מעלה אפרים 02-9947256 -
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השיטור הקהילתי
דרור יהושע ,מפקד שיטור קהילתי
תושבים יקרים!
שנת הלימודים החלה ,ילדינו בדרכים ונושא הזהירות בדרכים בראש מעייננו כתמיד.
אנא ,גלו התחשבות לנוכחות הילדים שבדרך בכלל ולהתנהגות הולכי הרגל בפרט ושימרו
על נהיגה זהירה.
אנא נקטו באמצעי הזהירות הבאים:
נסיעה איטית בתוך היישוב ,שימוש בהתקני ריסון וחגורות בטיחות ,הימנעות משימוש
במכשיר סלולרי במהלך נהיגה וחניית רכבכם במקומות המיועדים לכך.
אמצעי זהירות אלו נועדו להגן ולשמור על חיי ילדינו.
שנה חדשה בפתח וזה המקום להודות לקברניטי המועצה המקומית ועובדיה על סיום שנת
עבודה ברוכה ושיתוף פעולה הדדי תוך דאגה לרווחת התושבים על מנת לחיות בסביבה
נעימה.
בשם מפקד משטרת הבקעה הנכנס ,רפ"ק שלמה ועקנין ,שוטרי הנקודה ובשמי
איחולי שנה טובה ,בריאות ,אושר ,התנדבות בקהילה ,סיוע הדדי ואהבה לזולת.
דרור (כושי)
מפקד שיטור קהילתי
מעלה אפרים
050-5839361
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מדור זה"ב
רונית כהן ,מנהלת מטה בטיחות בדרכים

נותנים זכות קדימה לחיים!
במסגרת תכנית כוללת לבטיחות בדרכים ,קיימנו יום שיא מסכם בנושא זהירות בדרכים לכלל
ילדי הגנים בישוב .הילדים צפו בהצגה "זהירות בובות בדרכים" ובסופה קיבלו תיקי נאמני
זה"ב אישיים ,עם תמונתם .התיקים חולקו לכל ילדי הגנים ,ולילדים העולים לגן מהמעון
ומהמשפחתונים.
בנוסף ,יחולקו השנה לכל מנויי הספרייה ,תיקי ספר ממותגים מאל-בד בנושא בטיחות
בדרכים .ברצוננו להודות מקרב לב למעיין זולדן ,שציירה בכישרון רב את ציור הבטיחות
המעטר את התיקים (וגם מביא עימו מסר של גאוות יחידה!) ולברכה ואת משפחתה ,לרגל
הולדת הבן!
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מדור קהילה
רונית כהן ,רכזת הקהילה

פסטיבל סוכות
המסע לארץ המרדפים לציון  50שנה לשחרור יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
לשמחתנו ,המועצה המקומית זכתה ב'קול קורא' של משרד
התרבות ,אשר מקנה את תמיכתם לקיום פסטיבל סוכות.
הפסטיבל יופק מתקציבן של הרשות המקומית ומשרד התרבות.
הפסטיבל החגיגי יתקיים לשמחת כולם ,בחול המועד סוכות,
במשך שלושה ימים מלאים ,גדושים בפעילויות ,מופעים,
הצגות ,סדנאות ,הרצאות וטיולים לכל המשפחה ,תוך הקפדה
על התאמת הפסטיבל לכל הגילים ולכל התושבים.
פרסום הפסטיבל מצורף בעמוד הבא ,כולם מוזמנים -הכניסה חופשית!
נמשיך לפעול לקיום אירועי תרבות ,פרויקטים מיוחדים ופעילויות זה"ב לטובת קהילתנו.
תושבים המעוניינים לקחת חלק פעיל בפעילויות התרבות והקהילה מוזמנים לפנות אליי.
מי ייתן והשנה נדע שפע בריאות איתנה ,שמחה רבה ושפע אהבת חינם!
שנתרומם ונצעד קדימה ,ששפתותינו ימתיקו דברי טוב וטעם ,שיחדיו נרים את קרנה של
מעלה אפרים ונראה לכולם איך בזכות אחדות הלבבות ,ביחד ,קורים פה דברים נפלאים!
בברכת חג סוכות שמח ,שנה טובה וגמר חתימה טובה!
בברכה
רונית כהן
רכזת הקהילה
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מדור הספרייה
סבטלנה נסטרנקו ואורית קמחי
שלום וברכה למשפחת מעלה אפרים.
הנה חלפה לה עוד שנה .שנה של שמחה וצחוק ,יגיעה ועמל .שנה של פעילות שוטפת
בספרייה ,שנה של קריאת ספרים בכיף גדול ,שנה שבה כולנו גדלנו והתפתחנו ,חווינו הרבה
חוויות ,חלקן מצוינות חלקן קצת פחות ...והנה עומדת לה בפתח שנה חדשה ,נישא עינינו
אל השנה החדשה ונאחל לנו כך :תחל שנה וברכותיה ,שנזכה לעלות ולהתעלות ,שנזכה
להגשים את כל חלומותינו ,מתוך שמחה וטוב לבב.

סקירה של השנה שחלפה בספרייה:
בחודש יולי בחסות משרד התרבות והספורט,
אירחה הספרייה את "חודש הקריאה" ,צפינו
בהצגת ילדים מקסימה" ,האור של קיפודי"
מאת תיאטרון "אגדה" ,קיבלנו בובות
מבלונים ,הייתה פינת יצירה וגם כמובן
מכירת ספרים בהנחה של חודש הקריאה.
רכישת ספרים ומשחקים לספרייה ,חלוקת
תיקי ספרייה וסימניות.
לקראת סוף חודש אוגוסט ,מעט לפני השיבה
ללימודים ,אנחנו מארחים את הצגת הילדים
"איזמרלדה מרמלדה" מבית היוצר של תיאטרון "עולם הדמיון" ,שהתארח אצלנו פעמים
רבות ותמיד גרם לילדים שמחה והנאה.

איחולינו לשנה הבאה:
שנזכה לרכוש הרבה ספרים ,שנזכה להעלות הרבה הצגות ופעילויות ,שנהיה תמיד לראש
ולא לזנב.
אני מבקשת להודות לכם על שיתוף הפעולה לכל אורך דרכינו המשותפת.
מעלה אפרים על המפה!!!
שלכן ,סבטלנה נסטרנקו ואורית קמחי
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פרוייקט מגשימים
ממשיכים בסימן התחלות חדשות
תלמידים ,הורים ותושבים יקרים.
שנת הפעילות החדשה של פרויקט 'מגשימים',
הפועל במרכז הקהילתי של הישוב מזה מספר
שנים ,נפתחה בתחילת חודש ספטמבר .קשת רחבה
של אנשים  -מקטנים ועד גדולים ,חילוניים ודתיים,
אשר לכולם מכנה משותף – האהבה למוסיקה ,פקדו
את המתנ"ס כדי לבחור את תחום הלימוד המוסיקלי
האהוב עליהם – בו יתפתחו לאורך השנה .כאן יהא
המקום לציין ,כי שמחנו על העניין הרב שהם גילו
בתחומי הלימוד המגוונים של הפרויקט.
חופשת הקיץ הסתיימה לה במהירות הבזק אולם
צליליי שנת הפעילות הקודמת עוד מתנגנים להם
במחוזותינו.
כמו תמיד ,שמחנו על נוכחותם של משתתפים מכל
קצוות האוכלוסייה המקומית והאזורית ,אשר פעם
נוספת שמו מבטחם בפרויקט וזכו לקטוף את פירות
ההשקעה האומנותית לאורך כל תקופת הלימודים.
זאת ,תוך עמידה באתגרים מוסיקליים יצירתיים
ומגוונים ,בהיבטים התיאורטיים והמעשיים כאחד.
במסגרת זאת ,לקחו תלמידי הפרויקט חלק קהילתי
מרכזי ,אשר ניכר במופעי הבמה בהם השתתפו
(לצד הלימוד השוטף) במהלך השנה :באירוע
המכובד שנערך במרוץ הלפיד על שם חן קורן ז"ל
וכן בטקס יום השואה ובטקס יום הזיכרון ,בהם העלו
קטעים אומנותיים  -מוסיקליים מרגשים מאוד ,אשר
כיבדו את המעמד החשוב והמרגש והיוו נדבך נוסף
בהדגשת החשיבות העצומה של טקסים אלו ,לנו,
כאומה.
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בהמשך ,באירועי ערב יום העצמאות שהתקיימו
בישוב – עלו בזה אחר זה ,תלמידינו מכל הגילאים,
והופיעו על הבמה ברפרטואר שירים שהותאם
במיוחד לאירוע והיה כולו בסימן עצמאות,
המשכיות ,שמחה ותקווה.
את שנת הפעילות ,בחרנו לסיים במופע המקורי
'לחיי השפה העברית' ,אשר הוביל את קהל צופיו,
בסמטאות השפה העברית ,לאורך השנים – על
היבטיה המגוונים ,והכול תוך שימת דגש על כוחה
של המוסיקה כגורם אשר סייע בשימורה והעלתה
על נס מחדש (בתקופות שונות) .ואכן ,על הבמה,
הוצגו קטעים מוסיקליים הקשורים במישרין
לשורשי השפה העברית ,למחייה השפה העברית,
להשפעות להן זכתה משפות זרות וכן ניתן זרקור
על יוצרים ומבצעים ישראליים שתרמו לעיצובה
כמו גם להנגשתה לציבור הישראלי .כל אלו בוצעו
במקצועיות רבה על ידי משתתפי הפרויקט – מילדי הגן ועד לבני הגיל השלישי – תוך שילוב
בין קטעי מוסיקה לקטעי משחק מגוונים.
גם השנה ,נמשיך להקפיד על עיסוק בתכנים אומנותיים איכותיים שיחזקו את הזיקה של
משתתפי הפרויקט להיסטוריה שלנו כעם ,לקהילה שבה הם חיים וכן יעשירו את הידע
התרבותי שלהם וירחיבו את אופקיהם.
מאחלים לכל בית מעלה אפרים שנה מבורכת ,מלאת עשייה חיובית משמעותית ומלאת
עשייה יצירתית-אומנותית.
שלכם ,ג'ו ,מני ושני
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פסיכולוג חינוכי
רשי קור ,פסיכולוג חינוכי
כולנו רוצים שיהיה לנו ילדים ששומעים בקולנו ומצייתים לנו .כשנרצה שילדינו יעשו דבר
מה ,כל מה שעלינו לעשות הוא לומר להם ,והם ,ישר יפסיקו את עיסוקיהם הקודמים ויעשו
את מה שאמרנו .מה לעשות ,שזה לא המצב ברוב הבתים (ואולי טוב שכך) .הילדים שלנו
הם עצמאיים (או יהיו כך) וחכמים ,עם רצונות ועיסוקים משלהם ,ואינם עסוקים רק בלרצות
אותנו .עם זאת ,הם זקוקים להכוונה ולגבולות שלנו.
אני רואה את בכוחו של ההורה לאלץ ילד לפעול כנגד רצונו על פי הוראה מילולית ,כמשאב
משמעותי ביותר  -נקרא לזה צייתנות עיוורת .חשוב לשמור על הצייתנות העיוורת ולהעריך
נכון ,איפה אתה עומד מול הילד ביחס למשאב הזה .המדד משתנה -לפעמים הוא גבוה
(לדוגמא לפני שהילד עומד לקבל דבר שהוא מאד רוצה) ולפעמים הוא נמוך .ישנם הורים
רבים שאומרים שהם "מחזיקים את הילדים קצר" בזה שהם צועקים ונותנים הוראות רבות
לילדיהם ,או שהם אומרים לילדיהם "אני לא מרשה" על דברים רבים .בפועל הילדים לא
מקשיבים לצעקות ולא מעניין אותם אם ההורה מרשה או לא .ברור כי חשוב לצעוק לפעמים
ולהעמיד גבולות ,אבל במקרים רבים ההורה משתמש כל כך הרבה בכוח שלו ,שרמת
הצייתנות העיוורת יורדת וההורות נהיית בלתי יעילה .כשהורה מדבר עם הילד בלשון ציווי
הוא מעמיד את הצייתנות העיוורת במבחן" :תפסיק לשחק ותעשה את שיעורי הבית שלך",
"סגור את הטלוויזיה ולך להתלבש"" ,בוא אליי"" ,לך לישון" ...בציוויים הללו קורים אחד
משני דברים -או שהילד מציית או שהוא מפר את הציווי .כל פעם שההורה מצווה והילד לא
מציית באופן מידי ,יש פגיעה בסמכות ההורית .לכן ,אם הורה מדבר בלשון ציווי הוא חייב
לדעת מראש שהילד יציית .גם כשהילד מציית ,אם הוא עושה זאת כנגד רצונו ,יש אפקט
הקטנה במידה מסוימת.
המקרים שאנו צריכים להישען על צייתנות עיוורת הם נדירים .דברים שקשורים בסכנה
או דברים שמאד חשובים לנו (גם אם הילד לא מבין למה) .רוב הדברים היום יומיים אינם
מחייבים ציות ישירה וטוטלי ולכן ראוי שהשפה שלנו עם הילדים תשקף זאת .אפילו הוספת
מילה פשוטה כגון "בבקשה" משנה את התמונה באופן ניכר .כשאומרים "בוא בבקשה אליי"
או "סגור בבקשה את הטלוויזיה" ,יש הכרה מצד ההורה שהוא נותן מעט מרחב לילד .הלשון
הזו משדרת לילד שההורה רוצה משהו ,אבל בסופו של דבר ,זו ההחלטה של הילד .במצב זה,
כשהילד מציית הוא עושה זאת מתוך בחירה וזה מעצים אותו .גם מרווח של זמן גורם לאפקט
דומה" .אחרי שאתה מסיים את המשחק תפתח את שיעורי הבית שלך"" ,תוך עשר דקות
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אני רוצה שאתה תהיה במיטה" ,בוא אלי כשאתה מסיים" .אתה מכיר בזה שיש לילד דברים
שחשובים לו ,ואתה נותן לו מידה של עצמאות ואחריות שהוא יעשה את הנדרש בקצב שלו.
מה עושים כאשר אתה יודע שהילד לא יקשיב ולא משנה איך תפנה אליו? חשוב להכיר
במצבים אלו כדי לא להחליש את הסמכות ההורית .אם אתה כל זמן מבקש שהילד יסדר
את החפצים ,הילד לא מקשיב ובסוף אתה עושה את זה בעצמך ,תדלג על המילים הריקות
ותיגש ישר לצעצועים ותסדר אותם .אפשר להזמין את הילד לעזור לך .אם אתה יודע שאין
סיכוי שהילד יסגור את הטלוויזיה או המחשב לבד אפשר להגיד "בעוד חמש דקות אני סוגר
את הטלוויזיה" .אם הילד הולך להרביץ לאחותו על אף שאתה אומר לו לא להרביץ ובסוף
תצטרך להפריד ,לך ישר להפריד ,ותוך כדי שאתה מונע את האלימות ,אפשר להסביר שאתה
לא מסכים שתהיה אלימות בבית.
יש מצבים עם הילדים שלי ,שהם בגישת "אנטי" וברור לי שהם לא יעשו את מה שאני מבקש.
כשהם הולכים לישון לפעמים ופתאום ,יש להם המון אנרגיה ובא להם לצחוק ולהשתולל .או
במצב התפרצות ,הבת שלי צועקת "מעצבן!" ללא הרף ואני לא יכול לעצור את זה .במקרים
כאלו אני עושה פעולה של “ ”leaning inלרצון שלהם לשבש .אני מבקש מהם לעשות את
מה שאני יודע שיעשו בכל מקרה (במידת האפשר) .אני אומר" :אני רואה שיש לכם הרבה
אנרגיה עכשיו (בזמן שאמורים ללכת לישון) ,אתם חייבים לקפוץ על המיטות שלכם חמש
דקות ברצף ".בדרך כלל הם מתעייפים אחרי שלוש דקות ואני מעודד אותם להמשיך...
במצב השני אני מבקש מבתי לצעוק "מעצבן!"  50פעמים ברצף בכל כוחה .ההתנהגות
שהתחילה כדבר הנוגד את רצוננו ואת החוקים ,הופכת להיות מעשה של צייתנות .גם אם
הילד חווה את הטכניקה הזו כמתסכלת ,או מחליף למעשה אחר שמפריע ,יש לו ערך ורמת
האנטי בדרך כלל יורדת.
סמכות הורית היא כוח חשוב מאד בהורות .ראוי לצמצם את הזמנים שמעמידים אותה
למבחן ונשענים על צייתנות עיוורת ,ולמצוא דרכים בהורות היום יומית שכוללים התחשבות
בעצמאות הילד וברגשותיו.
שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה,
רשי קור
פסיכולוג חינוכי
שפ"ח מעלה אפרים
052-2638606
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מדור הקב"סית

(קצינת ביקור סדיר)

תמר רידר ,קב"סית מעלה אפרים
חוק חינוך חובה חל על כל התלמידים במדינת ישראל מגיל  3ועד גיל .18
כקצינת ביקור סדיר ,מטרתי להבטיח את התמדת התלמידים במסגרות החינוך במשך י"ב
שנות לימוד וכן לפעול למניעת נשירת תלמידים ממסגרות החינוך.
לצורך מילוי המשימה אני פועלת במספר מישורים:
איתור של נשירה גלויה – היעדרות ממושכת ממסגרות הלימוד.
איתור של נשירה סמויה – תלמיד המגיע לבית הספר אך מגלה חוסר תפקוד בביצוע
מטלות לימודיות ,בהשתלבות חברתית ועוד.
טיפול בתלמידים שנשרו ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות ,על ידי
תיווך בין הגורמים השונים ,ביניהם צוות בית -הספר ,הורים ,עו"ס ואנשי מקצוע נוספים.
הפעלת תכניות למניעת נשירה ובהם:
תכנית מעג"ן בגיל הרך  -תכנית מניעת תופעות נשירה לטווח ארוך -תכנית רב-תחומית
בתחומי ההתפתחות השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל
הרך.
פרויקט חונכות פר"ח  -במסגרת החונכות ניתנת תמיכה לימודית ,רגשית ו/או חברתית
לילדים ולנוער על ידי סטודנטים.
תכנית מנ"ע  -תכנית המיועדת לתלמידים בנשירה או בסכנת נשירה ממוסדות החינוך.
במסגרת התוכנית :חונכות ,שיעורים פרטיים ,תגבור לימודי או טיפול רגשי.
תלמידים המגלים קושי בתפקוד בבית הספר או שפסקו מלהגיע למסגרת ,או הורים לתלמידים אלו:
אני כאן כדי לסייע בחשיבה לבניית תכנית מתאימה לתלמיד בבית הספר,
בייצוג התלמיד והוריו מול צוות בית הספר והגורמים השונים,
בהכוונה והפנייה למענים הקיימים ביישוב ולגורמים נוספים,
במציאת מסגרת חלופית מתאימה במקרה הצורך וכן בדרכים נוספות.
שנה טובה ומתוקה
שנה של למידה וצמיחה בשמחה ובהנאה.
תמר רידר
קב"סית
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מדור הגיל הרך
תמר רידר  -רכזת הגיל הרך
שנה חדשה נפתחה במסגרות הגיל הרך באווירה טובה .בתקוה גדולה שזו תלווה אותנו
לאורך השנה.
פתיחת השנה התאפשרה הודות להכנות הרבות ,ההתארגנות והתכונה הרבה בשטח במהלך
החופשה ,הן של הצוות הלוגיסטי במועצה בשיפוצים וטיפוח המבנים מבפנים ומבחוץ,
עבודה רבה של הגננות ,הסייעות והמטפלות בניקיון וסדר ,רכישת ציוד חדש ,סידור הגן,
תכנון הפעילות השנתית ועוד ועוד.
יום היערכות לצוות הגנים  -לקראת פתיחת שנת הלימודים קיימנו יום היערכות לצוותי
הגנים לקראת עבודה משותפת במהלך השנה עם הגורמים המקצועיים המלווים את הגן
ובהם :הפסיכולוג החינוכי ,צוות מעגן ,צוות מחלקת החינוך במועצה ,גורמי רווחה במועצה
ופיקוח משרד החינוך .במהלך יום ההיערכות קיימנו סדנא טובה ומעשירה לצוות הגנים
שהשאירה טעם של עוד .הסדנא הועברה על ידי עדיה קרסנטי ומעין זולדן.

פרויקטים צפויים לשנה הקרובה

תכנית השתלמות לצוות הגיל הרך מעלה אפרים  -במהלך השנה נקיים סדרת מפגשים
המיועדת לצוות הגיל הרך בישוב :גננות ,סייעות ומטפלות במעון ובמשפחתונים .התכנית
מושקעת בתכנים מגוונים שמטרתם להעשיר את הידע וארגז הכלים המקצועי של הצוותים
השונים .ההשתלמות תועבר על ידי עדיה קרסנטי -פסיכולוגית חינוכית מומחית ומעין זולדן-
מנחת הורים.
תכנית מעגן  -בשנת תשע"ח תמשיך לפעול בגנים ובמעון תכנית מעג"ן -מערך תומך מעון גן.

קצת בהרחבה על התוכנית:
תכנית מעגן מופעלת בחסות ובפיקוח משרד החינוך והמועצה.
התכנית נועדה לקדם תחומי התפתחות שונים עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות
החינוך בגיל הרך .צוות מעג"ן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בגנים ובמעון.
התכנית נועדה ליצור מענה המשלב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים על אפיוני
הילדים.
מטרות התכנית מבוססות על היסודות הבאים:
התערבות מוקדמת וטיפול בילדים בעלי קשיים בגיל הרך הינה בעלת השלכות לטווח
ארוך :היא מונעת הצטברות והחמרה של קשיים התפתחותיים ,מונעת הופעתם של קשיים
רגשיים והתנהגותיים נלווים ומאפשרת צמיחה תוך מימוש יכולותיהם של הילדים.
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איכות הקשר בין הורה לילד תורמת באופן משמעותי לשיפור התפקודים שלו בסביבות
חייו השונות.
ההורה בבית והגננת בגן מהווים דמויות מרכזיות המשפיעות על עיצוב אישיותו של הילד.

מטרות התכנית:

קידום התפתחות ולמידה של הילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך לגיל הרך
וזאת על ידי:
*זיהוי ואיתור ילדים המתקשים בתפקודם.
*נתינת ייעוץ והדרכה לצוות החינוכי בנושאים התפתחותיים והקניית כלים לעבודה עם
כלל ילדי הגן והמעון.
*בנייה ויישום תכניות עבודה ופעילויות מותאמות ליכולות וקשיים שזוהו ,הפניית ילדים
לגורמים טיפוליים בקהילה על פי הצורך ,במקביל למתן מענים חינוכיים במסגרת.
*קיום מפגשים עם הורים ונתינת הדרכה עפ"י הצורך.
*מעקב אחר התקדמותם של הילדים המאותרים.
פיתוח ערוצי תקשורת ושיתופי פעולה בין הצוות החינוכי להורי הילדים.
הגברת מודעות ההורים לצרכי ילדיהם התפתחותית ולימודית.
יצירת רצף מניעתי  -טיפולי בין מסגרות החינוך לגיל הרך לבין המשאבים הטיפולים
הקהילתיים עבור ילדים והוריהם.
קידום אינטראקציה משמעותית ותקשורת בין הורים לילדים והשתתפות פעילה של הורי
הילדים בקידומם בתחומי ההתפתחות ובשיפור מיומנויות למידה.

צוות מעגן כולל השנה את :שבות אפשטיין – מטפלת רגשית ותמר אברמוביץ' -קלינאית
תקשורת .אנו מודים לנעמה יוסליס על תרומתה לתכנית בשלוש השנים האחרונות.
תכנית קרב  -אנו ממשיכים בשנת תשע"ח בהפעלת חוגי העשרה ואירועים ופעילויות בגנים
במסגרת תכנית קרב.
פעילות במעגל השנה  -במהלך השנה נקיים פעילויות משותפות לילדי הגנים בסיוע בנות
חב"ד ,סטודנטים ,תלמידים מהתיכון ועוד .בכוונתנו להרחיב את שיתופי הפעולה בין מסגרות
הגיל הרך לגורמים שונים בקהילה .נשמח ליוזמה של הורים וגופים נוספים.
בברכת שנה טובה
שנת למידה ,התפתחות וצמיחה
תמר רידר
רכזת הגיל הרך
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מדור הנוער
ענבל ישראל ,רכזת הנוער
מזה כארבעה חודשים אני משמשת בתפקיד
רכזת הנוער של מעלה אפרים .בתקופה
זו זכיתי להכיר בני נוער מדהימים שכבר
הספיקו להיכנס לי ללב .בין מטרותיי השנה
– קידום בני הנוער ,מתן אפשרויות לצמיחה
ולהתפתחות אישית ,גיבוש קבוצות חזקות
ויצירת מרקם חברתי של בני נוער הפעילים
למען הסביבה ולמען עצמם.
אני שמחה להציג בפניכם על קצה המזלג
מקצת מהפעילויות השונות שהיו בקיץ
והיערכות לקראת פרויקטים מובילים לשנה
הקרובה.
כאן המקום להודות לשלמה ללוש ,ראש
המועצה וליצחק טורק ,מזכיר המועצה ,על
כל הסיוע והתמיכה ועל כך שנושא הנוער
קרוב לליבם ובראש סדרי העדיפויות .כל
תכנית הקיץ העשירה ושיפוץ המועדון לא
היה קורה בלי תמיכתכם – תודה תודה!
למעוניינים – פתחנו שתי קבוצות וואטס-
אפ אחת לצעירים ואחת לבוגרים וקבוצת
הורים – מי שרוצה להשתתף מוזמן לפנות
אלי ישירות .מוזמנים גם להצטרף לדף
הפייסבוק שלנו נוער מעלה אפרים ולהציע
לנו חברות! בהזדמנות זו ברצוני להגיד
תודה לבר ממן על תחזוקת דף הפייסבוק.
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תכנית קיץ
השנה זכינו לקיים תכנית עשירה ומגוונת
לבני הנוער ביישוב .התוכנית התחלקה
לטיולים ,חוגים ,סדנאות ומפגשי מועדון.
חשוב לציין שבנוסף למעורבות הגבוהה של
בני הנוער מהיישוב זכינו גם להיענות של
בני נוער מהיישובים הסמוכים בבקעה.

החוגים שפעלו במסגרת תכנית הקיץ:
חוג אומנות עם איילת רוזן במטרה ליצור
פריטים לקישוט המועדון הנוער (קליגרפיה,
פיסול בגבס ,ציור בשחור לבן).
סדנת בישול בת שישה מפגשים עם השף
ערן רוזן.
סדנת בניית רהיטים מעץ עם יפתח כהן.
חוג פינג פונג מקצועי עם חררדו אסטבן.
חוג כדורגל עם חררדו אסטבן.
קורס תפירה עם מירב קולקר (בסיום
קורס זה הן תופרות וילונות ,כריות ומפות
למועדון).
קורס רייקי  2 – 1מפגשים בהנחיית רעיה כהן.
קורס תסרוקות שיער – בהנחיית אודליה
חבבו .בשל ההיענות הרבה ( 40בנות)
נפתחו  2קבוצות.
התקיים מפגש אחד של שזירת פרחים
במסרקיות.

פעילויות מיוחדות
מעגל העצמה לנערות עם עינב ומפגשי
בנות
 AIR BRUSHעם אסף הודיס
סדנת שיווק ברשתות חברתיות בשיתוף
מט"י
סדנת אנימציה עם ניר אשד
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מפגשי מועדון
סדנא ערב ספא עם טיפולי רגליים ופנים.
ערב שייקים
ערב פריקסה
ערב ניסויי מדע
ערב סרט ופופקורן
כדורגל רטוב
מסיבה כפולה לסוף הקיץ  -מסיבת הולי
במועדון ומסיבת בריכה ומתנפחים.

טיולים
יציאה לסופרלנד ולקניון ראשון לציון
יציאה לתוכנית הטלוויזיה של קשת עם
יצפאן "" little big shots
תצפית כוכבים ועששיות בקומראן של
החברה להגנת הטבע – תודה לאפי קראס
על הארגון
טיול ג'יפים ופיינטבול בגלבוע
טיול לחדר בריחה בנושא בלשים
במודיעין
יציאה לבאולינג
בנוסף בימי ראשון ושלישי התקיימו לילות
לבנים במתנ"ס – המתקנים היו פתוחים
לפעילות מ .20:00-1:00-תודה רבה לרונית
כהן ,רכזת הקהילה ,לטיבי ורדי ,מנהל
המתנ"ס ,לאמיר מלול ,אב הבית ולסטודנטים
שהיו אחראים על תפעול הפעילות.
פתיחת שנת הלימודים  -לקראת השנה
הקרבה אני עובדת על בניית תכנית שנתית,
במסגרתה יתקיימו מפגשי הורים וילדים,
פעילויות במדעים ומוזיקה ,חוגים בתחומים
שונים ,טיולים אחת לחודש ופעילות שוטפת
במועדון הנוער  -עקבו אחר הפרסומים.
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פרויקט פר"ח  -שיעורים פרטיים –
בחודשי הקיץ התקיימו בימי ראשון שיעורים
פרטיים עם הסטודנטים בקבוצות וביחידים
במתמטיקה ,אנגלית ,עברית ,פיזיקה ומדעים.
היה מוצלח מאוד .תודה רבה לסטודנטים של
קדמה ולפר"ח .הפרויקט עזר מאוד לילדים
להתקדם במהלך הקיץ ,היו כאלה שנרשמו
מראש למספר שיעורים ברצף ובני הנוער
מגיעים ברצון ונהנים מאוד .הפרויקט ימשיך
גם בשנת הלימודים.
בית ספר למצוינות – לראשונה הצלחנו
לפתוח במעלה אפרים שלוחה של בית
הספר למצוינות ,בו ישתתפו בתכנית
תלמידים משכבת ג' -ט' .משתתפי התכנית
הם כאלה שבמהלך כיתה ב' עברו מבחני
התאמה במסגרות הבית ספריות .בתכנית,
אחת לשבוע בימי רביעי ,ילמדו התלמידים
תכנית לימודים ייחודית דרך אגף המחוננים
והמצוינים .התוכנית תתקיים בבית הספר
ירדן .התכנית תכלול תחומים כגון אדוויאנו,
חקר חיידקים ,חקלאות מודרנית ,ביולוגיה,
פיסיקה ועוד.
פעילות עם מדריכי שנת שירות – בשנה
הקרובה מתוכננת פעילות חינוכית ערכית
עם הש"ש של כפר קדמה .פעמיים בשבוע
בימי שלישי ורביעי לילדים ונוער לכיתות ג'-
י"ב .במסגרת הפעילות הם גם יעבדו חלקת
קרקע ויעבירו פעילויות ערכיות.
קורסי מד"צים – במהלך השנה הקרובה
יפתח קורס הדרכה לבני הנוער .הקורס
יכלול תכנים של מנהיגות ,תקשורת בקבוצה,
הדרכה ,בניית תכניות הדרכה ופעולות.
במסגרת הקורס יעברו החניכים התנסות
ובסיום השנה יצאו לקורס הדרכה אשר
בסיומו יקבלו תעודת מדריך צעיר מטעם
משרד החינוך.
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במסגרת חגיגות  70שנה למדינת ישראל
זכינו לקבל מימון לשלושה טיולי נוער ,נא
עקבו אחרי הפרסומים.
התנדבות בקהילה  -מתוכנן פרויקט של
מחויבות אישית .במסגרת זו יתנדבו בני
הנוער בתחומים שונים – ספורט ,קהילה,
קשישים ועוד .במהלך החודש הקרוב יפתח
קורס צופי אש של כיבוי והצלה .בסיומו
יוכשרו המשתתפים להתנדבות בתחנה.

מפגשים של הגיל השלישי עם הנוער -
במהלך הקיץ התקיים מפגש שבו בני הנוער
לימדו את בני הגיל השלישי כיצד להשתמש
ולתקשר במכשירים ניידים .בהמשך נקיים
טיול משותף בבקעה.
שיפוץ מועדון הנוער  -בימים אלו עובר
המועדון שיפוץ רחב היקף הכולל התקנת
מטבח מאובזר ,כיסאות ,שולחנות ,דלתות,
מחשבים לגיימרים ,סוני  4ומשחקים ,מזגנים
חדשים והכל במימון מפעל הפיס והמועצה.
כחלק מתהליך ההעצמה ולקיחת אחריות,
בני הנוער נפגשו עם מעצבת פנים והיו
שותפים בתהליך קבלת ההחלטות על
השיפוץ .בנוסף ,בחוגי הקיץ יצרו פריטים
לטובת עיצוב המועדון.
שנה טובה וגמר חתימה טובה,
ענבל ישראל,
רכזת הנוער
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מדור אזרחים ותיקים
ענבל למברגר ,רכזת אזרחים ותיקים
ניצולי שואה
ביישובנו לא מעט ניצולי שואה .בפרויקט מטעם מחלקת הרווחה התקיימו עבודות
שיפוצים שמטרתם להקל ולו במעט על אותם תושבים .הפרוייקט הסתיים בהצלחה רבה
לשמחתם של המשפחות ,ששלחו מכתב תודה מרגש ביותר ,וזו הזדמנות לומר תודה רבה
לשלמה מזרחי ולריסה אימס שתרמו רבות לכך .כמו כן חולק שי לחג לניצולי השואה
לפני ראש השנה.
'נותנים באהבה לניצולי השואה' כל ניצול שואה יוכל
לפנות למוקד  118בטלפון או למחלקה לשירותים
חברתיים במועצה ולקבל מימון לטיפולי שיניים
וסיוע ברכישת עזרי שמיעה וראייה ,תנורי חימום
ובישול ,מזגנים ,מקררים ,מכונות כביסה וייבוש,
ריהוט חיוני ומיגון ביתי .אנו קוראים לניצולי השואה
ולבני משפחותיהם לממש את זכויותיהם ולחייג
למוקד  118המאויש על ידי נציגי משרד העבודה
והרווחה .הנציגים ישוחחו עם כל הפונים וישמעו על
הצרכים הנדרשים .את הפניות יעבירו דרך העובדים
הסוציאליים ברשויות המקומיות והם ידאגו להעביר את המימון הנדרש לכל מי שפנה.
מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים (באימייל היישובי ,בפייסבוק ועל גבי לוחות המודעות)
שתהא שנה זו שנה של פריחה וצמיחה ,שגשוג והצלחה,
שנה טובה ומתוקה ,לתושבי מעלה אפרים ולכל עם ישראל.
ענבל למברגר 050-2186880

במעלה אפרים האזרחים הוותיקים ראשונים במעלה!
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המועדון הוקם בשנת  2014ומונה כ 20 -חברים.
במועדון אנחנו נפגשים אחת לשבוע בימי שלישי ,במתנ"ס
מעלה אפרים ,לבוקר של כיף.
פותחים בכיבוד קל ולאחר מכן יש פעילות המשתנה בכל מפגש.
לסיום ,מקנחים בארוחת צהרים בשרית חמה וטעימה.
במועדון ישנן פעילויות במגוון תחומים  -הרצאות ,סדנאות ,טיולים,
יצירה ועוד...

טעימה קטנה מהשנים האחרונות:
טיולים :עמק המעיינות ,דגניה ,הנגב המערבי...
הרצאות :ארץ המרדפים והיסטוריה מפי מורי דרך
מהאזור ,נהגו האישי של הרב גורן ,תזונה ,רפלקסולוגיה,
 ,NLPמודעות ועוד...
סדנאות זכוכית ,קרמיקה ,צביעה בעץ ,חולצות "בטיק",
תכשיטים ,צילום בסמארטפון ,יין ,שוקולד ,יוגה צחוק ,שזירת פרחים ,מחזור טריקו ,עיסת נייר,
העתקת תמונה על עץ ועוד...

אז אתם מצטרפים?
עלות מסובסדת לתושבי מעלה אפרים
 ₪ 500לשנה .ניתן לפרוס עד  10תשלומים.
* ניתן להגיע למפגש ניסיון ללא עלות.

אם אתם צעירים ברוחכם ומתאים לכם לבלות,
להחכים ולהתמלא ,אתם מוזמנים להצטרף אלינו!

אשמח לענות על כל שאלה
ענבל למברגר050-2186880 -
רכזת אזרחים ותיקים  -מעלה אפרים
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המועדון מזמין אתכם להצטרף אליו!
בימי ראשון ,שני ורביעי ,בין השעות .9:00-14:00
פותחים בארוחת בוקר חלבית קלה ,ובצהרים
בארוחה בשרית עשירה וטעימה.
המועדון פועל במבנה נעים ונגיש ליד המתנ"ס.

חוג ברידג'
חוג הברידג' פועל כבר  6שנים בהצלחה
רבה! ברידג' הנו משחק קלפים בעל חשיבות
רבה .מחקרים מראים שמשחק הברידג' גורם
לעלייה בפעילות המוח ולחיזוק הזיכרון.
בנוסף המשחק יכול לשפר את המערכת
החיסונית של המשתתפים.
בימי שני בשעה  11:00במתנ"ס.
מדריך :דני בן דוד

במועדון ישנן פעילויות במגוון תחומים:
יצירה מגוונת ברמה גבוהה בהדרכת סבטלנה
גורביץ כגון :ציור ,סריגה ,רקמה ,פיסול ,ועוד...
התעמלות מותאמת לגיל הזהב -פעמיים בשבוע
שיעורי מחשב פרטניים
פעילויות מיוחדות לחגים
סדנאות מיוחדות עם "ורדית ארט" חדש!
חדש!

שיעורי עברית לכל השפות
בנוסף ,החברים משתתפים גם בחוג ברידג'* ולהקת זמר.

עלות לשנה .₪ 540 :ניתן לפרוס עד  10תשלומים.
*התשלום על חוג הברידג' בנפרד ( ₪ 400שנתי) ,ישנה
הנחה של  50%לחברי מועדון.

להקת הזמר" :שרים בצוותא"
בלהקה משתתפים אזרחים וותיקים תושבי
היישוב והסביבה ,בהנחיית שני גלבוע וגו' אבן
חיים מפרויקט "מגשימים".
בימי שני בשעה  15:00במועדון.
החוג ללא עלות.
אם אתם אוהבים לשיר ולהופיע ,מקומכם אתנו!

אשמח לענות על כל שאלה
ענבל למברגר – 050-2186880
רכזת אזרחים ותיקים – מעלה אפרים
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המחלקה לשירותים חברתיים
חוה קליינמן – עו"ס  -מנהלת המחלקה
את השנה ב"ה סיימנו במחלקה,
עם קיץ מלא וגדוש מכל הכיוונים.
ננסה לתת לכם כאן טעימה,
הצצה קטנה אל מאחורי הקלעים...
גם השנה ,זכינו לקייטנת אוגוסט מושקעת
ומלאה בכל טוב,
טיול מחוץ לישוב ,קייטנת מדעים ועוד
מגוון פעילויות
בעלות מינימלית והשקעה מקסימלית!
בריכוזו המסור של אליהו מזרחי ,שלא
הסכמנו עליו לוותר,
על כן מיהרנו לגייסו לצוות המועדוניות
בשנה הבאה עלינו לטובה,
שנהנה ממנו לעוד תקופה ארוכה.
אליהו מצטרף אל רחל ממן היקרה,
למועדונית אפרוחים האהובה והוותיקה.
מענת אליה ,נאלצנו להיפרד ,לאחר תקופה
ארוכה של עבודה משותפת,
נאחל לה בהצלחה רבה בישוב החדש אליו
עברה.
וזו הבמה להעריך את פועלה הרב
במועדונית ובילדים,
שבע"ה תחדש פעילותה אחרי החגים!
וכמו שאומרים ,הצלחה מדברת בעד עצמה,
על כן זכינו זו השנה הרביעית לקייטנת
נשמ"א!
נוער שילה היקר ,חוזר אלינו כל קיץ
ובגדול,

לשלושה ימי כיף וחוויות ,לילדי מעלה
אפרים מקטן ועד גדול.
והשנה פינקו אותנו באופן מיוחד,
עם פארק קופים ,חוות קדומים ,וטבילה
במעיינות קסומים!
את הילדים היקרים ,אנו כמובן מלווים גם
בלימודים,
על כן גם השנה ציידנו אותם בציוד לביה"ס
וילקוטים.
ועם כל האהבה לילדים ,גם את הנוער לא
שוכחים.

ערב הכנה לקיץ להורי מתבגרים

קייטנת נשמ"א
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עוד לפני תחילת הקיץ ,קיימנו ערב הכנה
לקיץ להוריהם של בני נוער,
בניצוחן של אחוה רויכמן וענבל ישראל.
בערב זכו המשתתפים
לחשיפת תכנית הקיץ
המושקעת ,הרצאה
מאושי גרוס על
הפרעות קשב וריכוז
בבני נוער ,וכמובן כיבוד כיד המלך,
עם כל הפינוקים.
את מועדון הנערות שפעל כל השנה,
קינחו הבנות בטיול מסכם שווה וקסום
לעמק המעיינות!
אחרי טיול אופניים שנמשך יותר משעתיים,
התקיימה שיחה מדהימה עם חנה עגיב ,על
איך ניתן להגשים חלומות...

הכשרת ועדת מוגנות

ולסיום ,איך לא? טבילה מרעננת במעיינות!
ובקפיצה לעוד כמה עשורים,

קולאז' מועדון נערות

תושבי הישוב ניצולי השואה ,קיבלו שי לחג
ותיקונים ושיפוצים קלים בבתים,
במימון המחלקה לשירותים חברתיים.
ובהמשך להקמת וועדת מוגנות שהקמנו
בנושא פגיעות מיניות מטעם מכון חרו"ב,
קיימנו השנה יחד עם הבקעה ,חמישה
מפגשי הכשרה של מתנדבים מהישוב.
ההכשרה הייתה מקצועית ומרתקת.
חילקנו לחברי הוועדה שי לחג כהוקרה על
נוכחותם המרשימה ,והתגייסותם המרגשת.
נסיים כבכל שנה ,בברכה חמה,
שתתחדש על כולנו שנה טובה ומתוקה!
שנמשיך כאן יחד ליצור ולפעול,
שהלב היישובי כאן ימשיך לפעום ולפעום..
כולם בשביל אחד ,ואחד בשביל כולם,
יחד בע"ה נגיע לכל הטוב שבעולם.

חוה ,סימה ,ורד ,תהלה ואחוה  -צוות המחלקה לשירותים חברתיים
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בית הספר גפנים
רחל טיטל  -מנהלת ביה"ס
בית ספר "גפנים" הוקם במושב פצאל בשנת  1978ונקרא על שם היישובים :גלגל,
פצאל ,נתיב הגדוד ,יפית ומשואה .הוא הועבר למתחם משואה ב ,1980-אוחד עם
ביה"ס 'רגב' ב 1987-ועם ביה"ס ע"ש הנ"ד ממעלה אפרים ב.2006-
בית הספר נמצא במרכז הבקעה ומשתרע על פני שטח רחב ובו מגרשים ומדשאות.
השנה לומדים בו  323תלמידים ב 15-כיתות אם .התלמידים מגיעים מכל יישובי
הבקעה ,מעלה אפרים והסביבה .כל ילדי ביה"ס מגיעים בהסעות של החברה
הכלכלית בקעת הירדן.
בביה"ס  45אנשי צוות :מורות ,מורה ,סייעות ,מדריכות תכנית קרב ,עובדי מנהלה
ותחזוקה ומטפלות של החינוך המיוחד בתחומים שונים .סדר היום בביה"ס כולל
שעות כיתתיות ושעות פרטניות .צוות המורים עוסק כל העת בפיתוח מקצועי
באופן אישי ובמליאת ביה"ס.
ביה"ס פועל בניהול עצמי ונעזר רבות במועצה האזורית בקעת הירדן.
יעדי ביה"ס המרכזיים :תכנון ויישום תהליכי הוראה  -למידה מגוונים וחדשניים
המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה ,יישום דרכי הערכה
מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד ,קידום הישגי תלמידים בשפת אם,
במתמטיקה ובאנגלית ,פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית
רגשית בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו ושילוב בפעילות ביה"ס ערכים חברתיים,
יהודיים ,דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל
מגזר.
ביה"ס סיים בשנה שעברה את תהליך תכנית מארג .תכנית לפיתוח מצוינות בתחומי
היהדות ,הציונות והאזרחות .במסגרת זו פיתחנו את פרופיל ביה"ס שלנו ,הגדרנו
גורם מארגן (שייכות) "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" ,בחרנו את הערכים
המובילים (כבוד ,אחריות ומצוינות) וכן את גורמי המומחיות שלנו (שיתוף פעולה,
העצמה ומקצועיות) וניסחנו את חזון ביה"ס .לאורם של הפרופיל והחזון בנינו
תכניות מובילות בתחומים שמקיפים את חיי ביה"ס ,תכניות שמקיפות את ששת
תחומי החיים הבית ספריים .הן פועלות ונראות גם על קירות חצר ביה"ס .השנה
נעמיק בהן ונטמיע אותן ובעיקר נעסוק בעזרתן בברור זהות ובהעמקה בנושאים
הקשורים ביהדות ,ציונות ואזרחות כך שכל תלמיד/ה בביה"ס ידע ויכיר את ערכן
להתפתחותו האישית.
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למידת חקר לכיתות ג'-ו' תמשך גם השנה במטרה להעמיק בלמידה מותאמת
לתפקודי לומד במאה ה .21-במסגרת זו התלמידים בוחרים את נושא החקר
ומקבלים כלים לעבודה עצמאית ,ללקיחת אחריות ,לשאילת שאלות ,ליישום דרכי
עבודה שונות ולהגשת עבודה אקדמית .למידת החקר תלווה גם השנה בלמידה חוץ
בית ספרית מגוונת ומעשירה.
ביה"ס מצטרף השנה לתכנית "אמירים" שבאה לקדם את המצוינות בתחומים
שונים וכן תכנית המצטיינים של ביה"ס "שחקים" הרחיבה את פעילותה עם בית
ספרנו כדי לאפשר לילדים נוספים להצטרף למעגל הלמידה בתכנית.
גם השנה הפעילות החברתית-ערכית של ביה"ס מגוונת ומכילה תחומי עניין רבים
בהלימה ליעדי ביה"ס ,לתכניות שנבנו ,לחגים ,לתכנים תרבותיים ואומנותיים
מגוונים .במסגרת זו ימשיכו לפעול הנהגות תלמידים בתחומים שונים כדי להעמיק
את תחושת השייכות של התלמידים ולקיחת אחריות משותפת לחיי היום-יום
בביה"ס.
בביה"ס פועלת תכנית קרב ובמסגרתה יקבלו תלמידי כיתות א'-ג' :משחקי חשיבה
ומוסיקה .תלמידי כיתות ד' יקבלו דרמה ורובוטיקה ,תלמידי כיתות ה'-ו' יקבלו:
דרמה ,משחקי חשיבה ואזרחות.
אנו ממשיכים בדרכנו לראות כל תלמיד בביה"ס כיחיד ומיוחד ,לתת לכל אחת ואחד
את המענה המתאים לו תוך התחשבות באינטליגנציות השונות של התלמידים .אנו
בביה"ס רואים את כולם ולא מוותרים על אף אחד .זו האמונה והדרך המובילה של
כל הצוות .מלווים אותנו יועצת ושני פסיכולוגים.
בביה"ס פועלות הנהגות הורים כיתתיות וכן הנהגה מרכזית מתוך אמונה כי להורים
תפקיד חשוב בתהליך הצמיחה והלמידה של הילדים ושיתוף הפעולה והאמון הם
תנאי להצלחה במשימות הרבות והמורכבות שיש לביה"ס.
"גפנים" הוא בית והבית שלנו פתוח תמיד לכל באי ביה"ס.
רחל טיטל-מנהלת ביה"ס
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תיכון "ירדן"
תיכון "ירדן" הינו בית חינוך ,הפותח את שעריו לתלמידי בקעת הירדן ,מעלה אפרים,
ברקן ,אריאל ,מגדלים ,נופים ,עלי זהב ורימונים .אנו מאמינים בתלמידים שלנו
ורואים בכל אחד ואחת מכלול של תכונות ויכולות .אצלנו מיישמים את הפתגם
"חינוך לנער על פי דרכו" ,לראות את הפוטנציאל ,להעצים ולקדם.
שנת תשע"ז הייתה מלאת פעילויות רבות ,מגוונות וייחודיות :קורס גישור לתלמידי
כיתות ט' ו-י' בו קיבלו התלמידים כלים להתמודדות עם קונפליקטים בדרך הגישור
והוכשרו להיות מגשרים בין כתלי בית ספר .תלמידי כיתות י' יצאו למסע זהות
ירושלמי בן ארבעה ימים שבסיומו קיבלו את תעודות הזהות .כבכל שנה תלמידי
כיתה י"ב יצאו למסע בפולין ,יצאנו לטיול שנתי בשטח ,עברנו סדנאות מניעה,
סדנאות חשיפה לשנת שירות ומכינות קדם צבאיות ,ימי חג למקצועות לימוד
שונים ועוד ועוד.
בשנת תשע"ח אנו ערוכים לשינויים וחידושים פדגוגיים נוספים ביניהם :תכנית
מארג ,תכנית שתלווה את בית הספר בבירור שאלות זהות יהודית ,ציונית ,אזרחית
ודמוקרטיות .תכנית מרום ,תכנית המעניקה מעטפת לליווי פדגוגי ,ארגוני ,ניהולי
ואקלימי-רגשי .כמו כן ,יפתח בית ספר "שחקים"  -מסגרת מחוננים ומצטיינים
שאותרו על ידי אגף המחוננים ואף מומלצי בית הספר.
תיכון "ירדן" מציג תפיסה חינוכית רחבה הכוללת פעילויות קהילתיות ,חברתיות
וערכיות ענפות לצד מצוינות אישית והישגים לימודיים.
אנו מברכים את תלמידינו בברכת שנה טובה ופורייה ,שנת עשייה ברוכה,
שנת מיצוי והצלחה.
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קייטנות כיופים תשע"ז2017 -
אליהו מזרחי
קייטנות הקיץ של מעלה אפרים
השנה היו סביב נושאים נבחרים,
המחזור הראשון היה בנושא
חיות בגנים ובנושא מדעים
ורובוטיקה לילדי הבית ספר.
בקייטנת החיות פגשו הילדים
כל יום חיה מסוימת בצורה של
משחק ,יצירה או פעילות שונה וביום האחרון של הקייטנה פגשו הילדים את החיות
בצורה מוחשית.
בין לבין חוו הילדים חוויה מיוחדת של בניה מבוץ וביחד עם ילדי הבית ספר בנו
פינת ישיבה ליד המועדון נוער.
בקייטנת בית הספר חוו הילדים שבוע שלם של הפעלות ולימוד על החיים בחלל.
בנוסף נהנו מטיול בין שלושה ימים בשילה בהובלת חוה קליינמן.
המחזור השני היה בנושא "מסביב
לעולם" ובו 'ביקרו' הילדים כל יום
בארץ אחרת ע"י פעילויות ,משחקים
ויצירות ונהנו מיציאה ל'אקשן פארק'.
ביום האחרון של הקייטנה ,ביקרו
הילדים בישראל ופגשו את כל היישוב
ביום קהילה  -משטרה שנערך בעזרתו
של דרור ,השוטר הקהילתי .תודה לכל המדריכות והאנשים (ובמיוחד לפרידה)
שעזרו להצלחת הקייטנות ,נפגש בשנה הבאה בע"ה.
אליהו
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סניף יד שרה מעלה אפרים
סניף יד שרה במעלה אפרים נפתח בתיאום מראש בלבד ,לתיאום פתיחת הסניף
לצורך השאלת או החזרת ציוד ,אנא צרו קשר עם אחד מהמתנדבים במספרי
הפלאפון הבאים:
אליהו מזרחי 050-7819475 -
אלעד שטיינמץ 054-9216316 -
סבטלנה נסטרנקו 052-3242537 -
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חדש! ניתן להשאלה בסניף!

בימים אלו ,בכוונתנו לערוך שיפוץ לסניף.
נודה לכם על כל תרומה לטובת הפרויקט.
לפרטים ותרומות :אליהו050-7819475 -
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מהי רפלקסולוגיה?
מאת מלי סגל
רפלקס = השתקפות ,לוגיה = תורה,
"תורת ההשתקפות".
כף הרגל משקפת ומצמצמת בתוכה
את כל הגוף.
מטרת הרפלקסולוגיה להגיע לאיזון
בגוף ולתת לגוף את היכולת לרפא
את עצמו.
טיפול רפלקסולוגי מכניס את האדם
להרפיה עמוקה,
וברגע שהגוף רפוי הוא נעשה כלי
מקבל גופנית ונפשית.
ככל שמגיעים לטיפול מוקדם יותר ,בתחילת הבעיה -אפשרות הטיפול גבוהה יותר.
הרפלקסולוגיה לא באה כרפואה נפרדת ,אלא משלימה את הרפואה הקונבנציונאלית.
הרפואה המשלימה מזהה את הבעיה מהשורש ופותרת אותה טוב יותר לאורך זמן.

יתרונות הרפלקסולוגיה
1.1הטיפול אינו פולשני – טיפול חיצוני לא מסוכן.
2.2תוצאות לוואי חיוביות.
3.3טיפול משולב גוף נפש.
4.4מטפל בשורש הבעיה.
5.5טיפול כייפי ומרגיע.
6.6הרפלקסולוגיה טובה לגברים ,נשים וילדים מגיל 0-120

חסרונות הרפלקסולוגיה
1.1הטיפול נמשך זמן רב יותר.
2.2הטיפול יקר יותר מהרפואה הרגילה.
3.3יש מצבים שבהם המטפל יפנה את המטופל לרפואה רגילה.
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מתי לא מטפלים ברפלקסולוגיה?

•קוצב לב
•פטריות (חמורות ,אם המצב לא חמור ,אז ניתן לטפל ללא נגיעה באזור).
•חצי שנה אחרי  -התקף לב ,ניתוח מעקפים.
•לפני ניתוחים רציניים.
•לחץ דם לא יציב (אם הוא בשליטה ,אפשרי).
•טרומבוזה = קרישיות יתר (אם מטופלים בכדורים ,אפשרי).
•סטרפטוקוק -לא מטפלים על מנת שלא לעזור לו לרדת למטה.

ישנם עוד מקרים ,כל מקרה לגופו.

כמה טיפולים נצרכים להשגת המטרה?
מערך טיפול הוא בין  8-12טיפולים .לאחריו עושים הפסקה של חודש,
ולאחר מכן רואים מה הצורך ,אם בכלל.
כאשר זה לפינוק ,ניתן כמובן כמה טיפולים שרוצים.

תחומים בהם הרפלקסולוגיה יכולה לעזור
גופני :טיפולי אוזניים ,כאבי מחזור ,כאבי שיניים ,כאבי גב ,סוכרת ,דלקות במערכת
השתן ,סינוסים ,עצירויות ,טחורים ,עובר במצב עכוז ועוד..
נפשי :לחצים ,פחדים ,חרדות ,לפינוק והרגשה קלילה ונעימה ועוד..
בבריאות איתנה ,מוזמנים לפינוק...
מלי סגל  -רפלקסולוגית מוסמכת,
מטפלת בנשים ,וילדים עד גיל  ,9במרכז היישוב
ליד מרפאת "כללית" בקליניקת "סגולה"
או בביתה בתיאום מראש.
נייד050-7389759 :
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דירה  -לקנות או לחכות?
מאת ניסן רחמן
שלום תושבים יקרים ,במאמר זה ננסה לגעת על קצה המזלג בתהליך רכישת דירה
ותכנון התקציב המתאים לכך.
רבים עוסקים בשאלה האם לקנות דירה כעת ,או שמא לחכות שהמחירים ירדו ,כמו
הצהרות חוזרות ונשנות המושלכות לאוויר מגורמים שונים .את התשובה לשאלה
זו ניתן לחלק לשניים.
ראשית ,האם יש בידנו הון ראשוני ,ושנית ,מה ניתן לעשות אם אין הון התחלתי.
במידה ומצוי בידינו ההון הראשוני על מנת לקחת משכנתא ואנו מתלבטים
מהסיבה שאולי בכל זאת ירדו מחירי הדירות ,כדאי ומומלץ לבחור באפשרות של
רכישת דירה ,כיוון שכפי שצפוי כרגע ,מחירי הדירות לא ירדו בטווח הקצר ואף בטווח
הארוך ,במקרה הטוב הם יעמדו במחירם .דבר זה נובע מהרבה גורמים ,בין היתר מכך
שהשוק פועל על ידי היצע וביקוש ,וכרגע הביקוש לדירות הולך וגובר ,ואילו ההיצע
לא עומד בקצב (הביקוש לדירות הוא בסביבות  50,000 – 45,000דירות לשנה לעומת
היצע  22,000דירות חדשות) .בל נשכח שמלאי הקרקע במדינת ישראל הינו מוגבל
לו
וזאת לא ניתן לשנות.
נצייר תרחיש דמיוני שבו שר האוצר רוצה לשווק קרקעות בזול ובכך להוריד את
מחירי הדירות ,הראשון שיתנגד לכך יהיה בנק ישראל ובראשו הנגידה ,שלא ייתנו
לתהליך כזה לקרות כיוון שזה עלול לסכן את הבנקים ואת יציבותם (אחוז גבוה
מהבתים בישראל משועבדים לבנקים ,ובמידה וירדו המחירים ,הבנקים יפסידו
במקרים בהם יצטרכו לממש את זכותם על הנכס).
במידה ואין בידינו את ההון העצמי הנדרש לרכישת דירה ,עומדות בפנינו
כמה אפשרויות .ניתן וכדאי לשלב ביניהן:
הגדלת ההון העצמי – נבדוק אפשרות לגייס מבני משפחה או לקחת הלוואות
(בדרכים חכמות ולאחר בירור מקצועי) שיגדילו לנו את ההון העצמי .ככל שנגדיל
את ההון העצמי ,כך יגדל אחוז המימון.
חיסכון ובניית תקציב – נבנה תקציב חודשי שבו אנו חוסכים ומעבירים לקרן
נפרדת כל חודש  ₪ Xובכך נתחיל לצבור את ההון העצמי .רצוי ומומלץ להעביר
לקרן נפרדת את החיסכון החודשי ולא להשאיר אותו בעו"ש ,ע"מ שלא יהיה נזיל
ונשתמש בו לדברים אחרים ,וכן נוכל להפיק תשואה גבוהה יותר בבחירת הקרן
הנכונה.
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רכישת דירה זולה – בהתאם להון העצמי שיש בידינו ,נשקול קניית דירה זולה באזור
הפריפריה שתתאים לצרכינו ותתאים לתקציב הנתון בידינו.
לסיום ניגע בקצרה באפשרויות המימון הניתנות לנו על ידי הבנקים .בעקבות
משבר הסאב פריים בארה"ב בשנת  ,2008בנק ישראל הגביל את הבנקים במתן
משכנתאות ,עד  75%מערך הדירה (הנקבע על פי הערכת שמאי מטעם הבנק) ועד
 40%מההכנסות בניכוי הלוואות .יש לציין ,כי הבנקים מחליטים איזה אחוז מימון
לאפשר לאותה העסקה בהתייחס לנכס ומיקומו ובהתאם ללקוח ולהתנהלותו
הכלכלית.
כמובן שיש לתכנן היטב את המשכנתא ואת ההחזר החודשי ,על מנת שלא לשלם
סכומים מיותרים וריביות גבוהות .בנוסף ,מטרה חשובה שיש לשים עליה את
הדעת ,היא היכולת לחיות חיים נוחים ושלווים ,למרות החיוב החודשי על לקיחת
המשכנתא .יש לבנות את המסלול בצורה כזו שעול המשכנתא לא יפגע באיכות
החיים.

רכישת דירה להשקעה
לאלו שכבר ישנה דירה וחושבים על דירה להשקעה ,כדאי לשים לב לכמה דברים
חשובים :
•מס רכישה :כיום ,על רכישת דירה שניה והלאה ,עד לסכום של ,₪ 4,967,450
נשלם מס של  8%משווי העסקה ,מעל לסכום זה המס יהיה ...10%
לכן כדאי לשים לב שהעסקה תהיה אכן משתלמת.
•אחוז התשואה :רצוי מאוד ,במיוחד למי שלוקח משכנתא על מנת לממן
את רכישת הדירה השנייה ,לבדוק שהריבית על המשכנתא לא תהיה גבוהה
מהתשואה המתקבלת משכירות הנכס.
כיום ,תשואה מקובלת על שכירות דירה הינה בסביבות - + 4%
•מיסוי הכנסות שכר דירה – כיום ,להכנסות פאסיביות מהשכרת דירות למגורים
יש פטור ממס עד ל  ,₪ 5,030מעל לסכום זה נצטרך לשלם מס (ישנם כמה
מסלולים לחישוב המס)..
זכרו ,רכישת דירה זו העסקה הגדולה ביותר שככל הנראה תעשו בחייכם.
חישבו ובדקו היטב והיוועצו עם אנשי מקצוע.
בברכה ,ניסן רחמן
הכותב עוסק בייעוץ משכנתאות ,שמאות מקרקעין וכלכלת המשפחה.
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מרפאה
שלום רב לכל תושבי מעלה אפרים,
במסגרת השינויים בפרוס עלינו שנה חדשה אנחנו שמחים
לאחל לדר' יצחק הירש הצלחה רבה בהשתלבות במרפאה שלנו.
זאת הזדמנות טובה לאחל בשמינו ובשמכם ,הצלחה רבה לדר'
אלה קרלינסקי שעזבה את המרפאה לדרך חדשה.
דר' הירש הוא רופא ותיק בעל ניסיון רב ואנחנו בטוחים שייתן לכל המטופלים
מענה רפואי מצוין כפי שקיבלתם עד כה .בעקבות השינוי בכח האדם יש שינויים
קטנים בלוח הזמנים של עבודת הרופאים במרפאה .אנא שימו לב ,לנוחיותכם
מצורף הלוח החדש.
שמחתנו ,הצלחנו לקבל עוד מס' שעות של פיזיותרפיה במרפאה ע"י חיים אלרן.
אנחנו מקוים שהתורים בשנה הקרובה יהיו זמינים יותר ,למרות הביקוש הרב.
שירות נוסף שהתחיל במרפאה לאחרונה הוא קלינאית תקשורת שמגיעה אחת
לשבוע ומטפלת במגוון נושאים של הגיה ,תקשורת ודיבור בילדים ,במסגרת
התפתחות הילד.
אתם מוזמנים לפנות לאחד הרופאים במידה ואתם חושבים שילדכם זקוק לאבחון
או טיפול.
בברכת שנה טובה ובריאה!
צוות מעלה אפרים
מרפאת כללית
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שעות פעילות מרפאת כללית מעלה אפרים
טלפון • 02-5425400 :פקס02-9943031 :
יום א'
משרד

8:00-12:30
16:00-19:00

בדיקות
מעבדה

8:00-08:30

יום ב'
8:00-12:30

יום ג'
8:00-12:30

שרותי סיעוד

9:00-12:30
16:00-19:00

8:00-12:30

ד"ר מיכי
פיליפס

8:20-10:30
16:00-19:00

08:00-12:30

10:00-12:30

ד"ר יצחק
הירש

11:00-12:30
16:00-19:00

ד"ר גולנדר

8:00-12:30
16:00-19:00

7:15-08:30
9:00-12:30

09:30-13:30
טיפת חלב
בתאום מראש 15:30-19:30

יום ד'

יום ה'
8:00-14:00

יום ו'
8:00-12:00

8:00-08:30
8:00-12:30
16:00-19:00

9:00-13:30

8:00-12:00

10:30-14:00

8:00-12:00
אחת לשבועיים

13:00-19:00

08:00-11:00

08:00-12:30
16:00-19:00

אחת לשבועיים

07:30-13:00

10:30-19:00

07:30-12:00

15:30-19:30

8:00-12:00

17:30-19:30

07:30-10:30

8:00-12:00

מעקב התפתחות

8:00-10:00

ד"ר עמרן
רופא נשים
09:45-11:45

ד"ר רפולד
לבשין
אורטופד

אחת לשבועיים

08:30-13:30

ד"ר אריה
ליפשיץ
רופא עור

אחת לחודש

08:00-18:00

איתמר נתיב
פסיכולוג
חיים אלרן
פזיותרפיה

15:00-20:00

09:00-14:00

*אחת לרבעון מגיע למרפאה רופא פסיכיאטר ,כרוך בהפניית רופאת המשפחה.
במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד שרות אחיות בטלפון  *2700ולטר"ם
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שעות פעילות מרפאת לאומית מעלה אפרים
טלפון • 02-9941199 :פקס02-9409287 :
לקוחות הזקוקים להגיע לרופא משפחה או רופא ילדים מתבקשים לקבוע תור
מראש באפליקציה ,במוקד  1-700-507-507או באתר לאומית באינטרנט
www.leumit.co.il
לכל ביקור במרפאה צריך להביא כרטיס מגנטי!

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שירותי
אחות
טסה וליהי

08.00-12.30 14.00-17.00

08:00-11:00 07:00-12:00 08:00-12:00
16:00-18:30

מזכירה

13:00-15:30

12:00-15:00

בדיקות
מעבדה
רופא
משפחה
ד"ר הודיס

08:00-08:50
10:30- 08:00-09:00 14:15-15:15
12:00

07:00-08:00
16:30-18:00

09:30-10:30

רופא ילדים
ד"ר זילברשטיין
טיפת חלב
טסה

פעם בשבועיים

10:00-12:00

לבדיקות מעבדה יש לקבוע תור מראש באמצעות האפליקציה /במוקד /במרפאה.
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הזמנה להגשת הצעות לשכירות נכס מסחרי
במצב קיים ,במעלה אפרים
(מכרז מס' )2017/1
===========================

שיכון ופיתוח ניהול נכסי משב"ש בע"מ
רח' ארניא  ,32הקריה תל-אביב ת.ד  7037ת"א 64739
טל  .03-5632669/660.פקס 03-5632746

"1.1שיכון ופיתוח ניהול נכסי משב"ש בע"מ" (להלן" :שו"פ") מזמינה בזאת הצעות לשכירות נכס
מסחרי במרכז המסחרי בישוב מעלה אפרים ,ששטחו ברוטו כ 33 -מ"ר (קונטור חיצוני) (להלן
 "הנכס").2.2הנכס מוצע לשכירות במצבו הקיים כפי שהוא (( .As isעל המציע לבדוק בעצמו ,על חשבונו
ועל אחריותו את הנכס.
3.3את מסמכי המכרז והמסמכים להגשת ההצעות ,ניתן לקבל במשרד שו"פ בקומה  2ברח'
הארבעה  18א' בת"א ,טל' ,03-5632669 :בימים א'-ה' בין השעות .08.00-15.00
כל תנאי השכירות מפורטים במסמכי ההזמנה והם אשר יחייבו את המציעים ואת שו"פ בכל
התקשרות ביניהם.
4.4ניתן לבקר בנכס בתאום עם נציג שו"פ ,מר אלכס ליפשיץ ,על פי תאום טלפוני בטל' מס':
.052-4464267
5.5הצעות יש להגיש על גבי טופס ההצעה שבהזמנה ,במעטפה סגורה ללא ציון שם המציע
שמצוין עליה "הזמנה לשכירת נכס מסחרי במצב קיים  -מעלה אפרים" במסירה אישית לתיבת
ההצעות שבמשרד שו"פ בתל-אביב בכתובת המצוינת דלעיל ,לא יאוחר מיום 31.10.2017
שעה  .12.00הצעות שלא יוגשו על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה ,לא
תתקבל.
6.6על כל מציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית לפקודת "שו"פ ניהול נכסי משב"ש ואזורים בניין
בע"מ" על סך  100%ממחיר ההצעה לחודש לשכירות הנכס ,כבטחון להצעה .המחאה זו תוחזר
למציע אשר הצעתו לא תזכה ברכישת הנכס.
7.7ההזמנה לא כפופה לדיני מכרזים ואין שו"פ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או
הנוחה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או צדדים
שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל ו/או לערוך התמחרות בין
המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות.
8.8שו"פ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה בכל שלב שהוא ,לפי שיקול דעתה.
שיכון ופיתוח ניהול נכסי משב"ש בע"מ
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אקנה ,פוסט אקנה ,הבהרה
קמטוטים וטיפולי אנטי אייג'ינג
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פאטשינו-חבבו

עיצוב שיער
איפור מקצועי
כלות | אירועים

0523115035
חפשו odeliya makeup & hair

