תושבים יקרים,
ערב חג הסוכות ימים ספורים לאחר ראש השנה ויום הכיפורים בתחילתה של שנה חדשה
שאנו מקווים ומתפללים שיתקיים בה הפסוק" :תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה"
מי ייתן ותהא השנה הזאת טובה יותר מקודמתה ,שנה של הגשמת היחיד והרבים,
שנה של פיתוח ועשייה של בריאות טובה ובעיקר שנה של שקט ושלווה.
אנו במועצה ,עובדים וחברי מליאה ,מודעים לגודל האחריות המוטלת על כתפינו
ועושים כמיטב יכולתנו על מנת לשפר את השירות לתושב ,להסביר פנים ולסייע ככל הניתן.
לא פעם קיימת ביקורת ,יחד עם זאת הכל נעשה מתוך כוונת אמת לדאוג לפיתוח היישוב ושגשוגו.
ברצוני לאחל לכל בית מעלה אפרים ולכל בית ישראל שנה טובה,
חג סוכות שמח ומשפחתי ושנזכה לארח בסוכתנו כל דכפין בשנה הזאת.
כדברי השיר:
"מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת
חרש ייכנס בדלת
ותמיד יוכל להישאר ".
(יורם טהר לב)

עדכונים מהשטח כו
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יצחק טורק ,מנכ"ל המועצה

משמעות ארבעת המינים
הרב מנחם גליצנשטיין ,רב הישוב

מדור ביטחון
חנן מרמור ,קב"ט

מדור קהילה

מדור המרכז הקהילתי

רונית כהן ,רכזת הקהילה

טיבי ורדי ,מנהל המתנ"ס

פרויקט "מגשימים"

בעלון זה השתדלנו
להביא לידיעתכם את
כל החדשות ,העדכונים,
פרסומים של תושבי
הישוב וכו'.

ג'ו ,מני ושני

מדור נוער
נופר בורובצ'ינסקי ,רכזת נוער

המחלקה לשירותים חברתיים

אתם מוזמנים לבקר
באתר מעלה אפרים
בכתובת:

חוה קליימן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מדור אזרחים ותיקים
אליענה מאיר ,מ"מ אחראית תחום אזרחים ותיקים

פינת הספרייה
אורית קמחי וסבטלנה נסטרנקו

מדור משטרה

מעון ילדוד'ס

דרור יהושע ,השוטר הקהילתי

מירי יהושע ,מנהלת המעון

פינת הייעוץ המשפטי
טלי חץ ,עו"ד ומגשרת

כפר הסטודנטים
מתנדבי שנת שירות
פעילות מורשת
יד שרה

מציאון "בגד כפת"

או בפייסבוק על שם
מועצה מקומית
מעלה אפרים.
כל מי שמעוניין להצטרף
למייל היישובי ו/או
למערכת ה,SMS-
לעדכן ,להאיר ,להוסיף
תמונות ,מתכונים
וכדומה,
מוזמן לפנות במייל
לכתובת:
Ronitnatan@gmail.com

עריכה ,עיצוב ,והגהה:
רונית כהן,
רכזת הקהילה

מוסדות החינוך הם גאוות הישוב ואנו שמחים על שזכינו בשנים
האחרונות להוסיף ולהרחיב את מוסדות החינוך במעלה אפרים.
די בסקירה קצרה כדי להזכיר את פתיחת גן ת"ת וגן גפן,
פתיחת מועדונית נוספת ,הקמת כפר סטודנטים (הסטודנטים משולבים
בכל מערכות החינוך) והקמת מכינה קד"צ  -שלוחה של מכינת 'בני דוד'.

הגן פעל בעבר כגן רב גילי .עם
פתיחתו של גן גפן לטובת השכבה
הצעירה ,נקלטים בגן רימון רק
תלמידים בגילאי  .5 ,4הגן מונה 25
תלמידים.

גן לילדים בגילאי  .4 ,3השנה נוספה
לצוות הגן עובדת חדשה – הגב' אתי
זדה.
הגן מונה  26תלמידים.
.
כל הגנים עברו ביקורת בטיחות והוכנו
לקראת שנת הלימודים ע"י צוות
התחזוקה במועצה .כאן המקום לציין
לטובה גם את עבודתן המאומצת
והמסורה של הגננות ,הסייעות וגם
הורים מתנדבים שתרמו מכישוריהם
לעיצוב הגן .בתחילת השנה זכינו לראות
גנים מאורגנים ,מסודרים וערוכים
ברמה גבוהה לקליטת הילדים.
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השנה גדל מספר הילדים בגן.
לומדים בו  30ילדים מגיל  3ועד גיל
 .5לצוות הגן נוספה עובדת חדשה -
הגב' עדן לוי .המועצה פועלת מול
משרד החינוך בניסיון לתגבר את
הצוות החינוכי בגן.

השנה ייהנו התלמידים הבוגרים
ממערכת חינוכית עשירה ,התואמת
לכיתה א' .הגן מונה  22תלמידים.
לצוות הגן נוסף מלמד  -מר איציק
ברנס ,איש חינוך מוכר ,ידוע ומוערך,
העושה חיל לשמחתם ושביעות
רצונם של התלמידים והוריהם.
.

בבית הספר התיכון האזורי השש שנתי 'ירדן' -
לומדים השנה  260תלמידים ,המגיעים אלינו
מחמש רשויות שונות .אנו גאים בהישגיהם של
התלמידים והמורים ,הישגים בהם מכיר גם
משרד החינוך ,שהעניק השנה לביה"ס 'תגמול
דיפרנציאלי'.
התגמול הדיפרנציאלי ניתן לעובדי הוראה
בחט"ע בגין הישגי ביה"ס
בשנה"ל תשע"ה.
לתגמול הבית ספרי  להגדיר ברבים את ההישגים הלימודיים ,החברתיים והערכיים ואת
היעדים שמציב משרד החינוך לבתי הספר.
מס' מטרות:
 לתת הכרה ציבורית ופרס כספי לצוותי בתי הספר שפעלו בדרכים
מיטביות והביאו את תלמידיהם להישגים גבוהים בתחומים
הלימודיים ,החברתיים והערכיים.
התלמידים בכיתות א' – ו' לומדים
בבתי ספר במועצות האזוריות
השכנות לנו .הרשות המקומית אינה
מעורבת במערכות החינוך הפועלות
מחוץ לישוב ,למעט ילדי השמה.
תלמידי היסודי מונים כיום
כ 130 -ילדים.

 לעודד את צוותי בתי הספר ללקיחת אחריות על כל תלמיד תוך מתן
סיוע למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי שלו.
 לבלום כוחות הפועלים כיום בניגוד להנחיות משרד החינוך,
בתחומים כגון :סלקטיביות בקבלה והנשרה סמויה וגלויה של
תלמידים.

מתוך כלל בתי הספר בארץ נמצאו  261בתי ספר הזכאים לתגמול דיפרנציאלי .בתי ספר
הזוכים הם אלו שהישגיהם הינם תוצאה של מאמץ מתמשך ,השקעה עקבית ויושרה בית
ספרית על טוהר הבחינות .התגמול מחושב גם ע"פ אחוז השיפור בהשוואה לנתוני הכניסה
למערכת החטיבה העליונה ולא ע"פ הציון הסופי בלבד.
בי"ס ירדן זכה בתגמול הדיפרנציאלי בדרוג הגבוה ביותר – עשירון .1
במכתב שקיבלה מנהלת ביה"ס  -הגב' אילנית הלל יהודה ,נכתב" :התגמול הדיפרנציאלי הוא
אות למצוינות רב ממדית ,לעבודת צוות ,לקידום ערכים ,להכלה רחבה ,לעידוד מצוינות,
לקידום ההומניסטיקה ולאפקטיביות בית ספרית".
עבודתם המסורה והנאמנה של צוות המורים והנהלת ביה"ס מוכרת ומוערכת לאורך כל הדרך.
אנו שמחים שקיבלנו גם את הוקרת מערכת החינוך הממשלתית.
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המועדוניות פועלות בתפוסה מלאה.
במועדונית 'אפרוחים' נקלטה עובדת
חדשה – סוניה רמפל .צוות המועדוניות
מתוגבר ע"י בנות שי"ל המתגוררות
בכפר הסטודנטים.

כפי שנאמר בפתיח ,אנו שמחים וגאים
במערכת החינוך היישובית ומבקשים
להודות לכל העובדים – במעון ,בגני
הילדים ,במועדוניות ,בביה"ס ,בישיבת
ההסדר ובמכינה ,על החינוך שאתם
מעניקים ,הכולל הקפדה על כללי
התנהגות ,ערכים והקניית יידע לתלמידים
ולחניכים הנמצאים תחת חסותכם.
אנו מאחלים לכל מערכת החינוך בישוב -
תלמידים ,חניכים ,הורים ועובדי הוראה

שנה טובה ,שנת עשייה פורייה
ומוצלחת.
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המעון פועל גם השנה יחד עם העובדות
הוותיקות והמסורות .המעון נותן
שירות לכל המגזרים בישוב .ההרשמה
אצל מנהלת המעון הגב' מירי יהושע
ובמחלקת הגביה במועצה.

סטודנטים תושבי מעלה אפרים
הלומדים לתואר ראשון זכאים
למלגה מהמועצה .לקבלת המלגה יש
לפנות לגב' פרידה מימון במועצה
ולמסור לידיה מכתב בקשה בצירוף
צילום תעודת זהות כולל ספח
ואישור לימודים לתואר ראשון.

אנו מתקדמים לקראת בניית  16יח"ד במגרשים
שפותחו בשטח המזרחי .הבניה תבוצע ע"י חב' 'בניני
בר אמנה' .חברת 'נריה הנדסה' המנהלת את
הפרויקט ,שוקדת בימים אלו על עריכת אומדנים
להשלמת הפיתוח ובניית הבתים .במסגרת הפרויקט
יוסדר גם הצומת המסוכן בין הרחובות גאון הירדן
ודרך הגלעד.
עם קבלת המידע על מחירי הבתים ולו"ז לביצוע,
נצא בפרסום מפורט לכלל ציבור התושבים בישוב.
המגמה במועצה היא לתת קדימות לבנים ממשיכים
המעוניינים לרכוש ושיש באפשרותם לעמוד בתנאי
הרכישה.
בשלב זה לא ישווקו מגרשים לבניה עצמית.

שנת תשע"ה הסתיימה ואנו יכולים להביט
בסיפוק על השינוי החיובי שחל בישוב.
פרויקטים קודמו ,הן בתכנון והן בעשייה בשטח,
בתים התמלאו ונדלקו בהם האורות ,מגרשי
המשחקים ומבנה המתנ"ס הומים ושמחת
החיים ניכרת בכל פינה.
נקווה ונייחל שגם בשנת תשע"ו הבאה עלינו
לטובה ,נזכה להמשך בניה וצמיחה.
שנה טובה ומבורכת לכל בית מעלה אפרים.
בברכה
יצחק טורק
מנכ"ל המועצה

סיימנו עבודות שיפוצים נרחבות במבני
ביה"ס בהיקף של  .₪ 600,000במסגרת
העבודות שופצו תאי השירותים
והוחלפו דלתות ומרצפות.
בנוסף לעבודות השיפוצים ,התחלנו גם
בשיפור תנאי הבטיחות בתחנת ההסעה
של ביה"ס.
היקף העבודות – .₪ 300,000

אנו שמחים ומברכים על הקמת שלוחת
של המכינה הקדם צבאית 'בני דוד'
במעלה אפרים .בזכות עבודתם
המאומצת של מנהלי המכינה זכינו
לראות את תחילת פעילותה של המכינה
בישוב ,כבר בשנת תשע"ו .יחד עם
הקמת האתר הזמני אנו פועלים
לקידום תכנון וביצוע של מבני קבע
במתחם שיועד למכינה ,ממערב לכביש
הגישה.

פרויקט הסדרת הבטיחות ברחובות
משואה ובני אפרים (מרכז הישוב) נדחה
מכיוון שעדיין אין תקציב מדינה .אנו
תקווה כי נצליח לחדש את העבודות
בשנת התקציב הקרובה – .2016
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בס"ד

משמעות ארבעת המינים
אחת המצוות העיקריות שאנו מקיימים בחג הסוכות – היא מצוות ארבעת המינים.
אנו לוקחים אתרוג ,לולב ,הדסים וערבות – מאגדים אותם יחד ומנענעים איתם – ובכך אנו
מקיימים את המצווה.
לארבעת המינים יש גם משמעות רעיונית ,שכל מין מסמן רעיון
מסוים.
אתרוג – טבעו של פרי האתרוג (בניגוד לשאר הפירות) שהוא יכול
לחיות על העץ ולהמשיך לגדול במשך כל השנה .לא הקיץ ולא
החורף משפיעים עליו ,הוא שורד את כולם.
– הרעיון שנלמד מכך – יהודי צריך לשרוד את כל המניעות
והעיכובים שיש לו במהלך החיים ,אם זה בבעיות פנימיות
ואם זה בבעיות לאומיות ,תמיד היהודי כמו אתרוג ,שורד את
כל הקשיים.
לולב – ההלכה אומרת שלולב שנפתח לגמרי ,פסול.
– הרעיון שנלמד מכך – שצריך להיות באחדות צמודים לשדרה.
הדסים – ההלכה אומרת שההדס צריך להיות משולש ,שלושת
העלים צריכים לצאת בשורה אחת – .הרעיון שנלמד מכך –
עם ישראל מושתת על אהבת ה' ,אהבת התורה ואהבת הארץ,
וכולם מחוברים ויוצאים מנקודה אחת.
ערבות – טבעה של הערבה שהיא חייבת להיות מחוברת למים ,מיד
שמנתקים אותה מהמים היא מתייבשת - .הרעיון שנלמד מכך
– יהודי חייב תמיד להיות מחובר לשורשו – לתורה ולמצוות,
באם הוא מתנתק הוא עלול להתייבש.
חג הסוכות הוא גם חג האחדות שמאחדים את כל ארבעת המינים ביחד .כל מין מסמל סוג מסוים
בעם ישראל – ובחג הסוכות אנו מאחדים את כל עם ישראל לאגודה אחת.
יהי רצון שעל ידי האחדות בחג הסוכות נזכה לגאולה השלימה בביאת המשיח במהרה בימינו.
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הרב ממ"מ גליצנשטיין
רב הישוב

אנו עדים בשבועות האחרונים להסלמה באירועי הביטחון והפח"ע בגזרת יהודה ושומרון ובכלל.
המציאות הביטחונית המורכבת במדינת ישראל מוכיחה לנו כי עלינו להיות ערוכים לכל תרחיש.
בעיות בצירי התנועה הביאו לכך שתושבים מתקשרים לשאול האם בטוח לנסוע בציר  Xאו ,Y
התשובה תהיה תמיד לפי שיקול דעתך.
להלן מספר כלים כדי לקבל החלטה נכונה יותר:
 .1כמה הנסיעה חשובה?
 .2האם היו אירועים שהיו עלולים להשפיע על הנסיעה?
 .3תמיד עדיף לנבוע באור יום.
 .4תמיד עדיף לנסוע חמוש לפחות באקדח.
 .5רצוי שיהיה ברכב מטף כיבוי בהישג יד
 .6יש לנסוע במהירות סבירה ,אבן אשר נזרקת על רכב הנוסע במהירות גבוהה ,קטלנית יותר.
 .7במידה ונוסעים עם ילדים יש לתרגל איתם מה עושים בכל מצב.
 .8עד גיל  ,4מומלץ לרפד את מקום הישיבה של הפעוט כדי לצמצם את הפגיעה של האבן ככל שניתן.
 .9יש להיות מצויד במפר מוקד החירום  1208שמפנה אותך למוקד הקרוב ביותר אליך.
 .10מספר הטלפון של חמ"ל מעלה אפרים02-9947256 :
חנן מרמור ,קב"ט 050-3734955
הנחיות אלו לא באו להפחיד ,אלא לתת כלים בזמן אמת.
תפקידנו הוא להעניק מענה ביטחוני ראוי והולם לכל התושבים.
המועצה מתחזקת מערך ביטחון המורכב מאנשים מקצועיים ומיומנים הנחושים לבצע כל משימה תוך סיכון אישי של
חייהם בלחימה ובעתות חירום ,להבטיח את ביטחונם ובטיחותם של כלל תושבי הישוב.
אני מבקש לחזק את ידיכם על פועלכם ומסירותכם.

"מי שמאמין בצדקת דרכו ,הרי שהדרך מנצחת והמטרות מושגות"
מספרי טלפון חרום :
קב"ט המועצה – 050-3734955
מח' תחזוקה – 050-3734959
כיבוי אש 102 -
מ.ד.א – 101
משטרה – 100
מוקד הבקעה צבאי – 02-9940218
צה"ל – מוקד ביטחוני 1208
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שנה חדשה!
הגענו לתחילתה של שנה
ולכם תושבים יקרים ,נאחל שפע ברכות לשנה החדשה ולחגי תשרי שבסתיו.
מתנ"ס מעלה אפרים פותח את שעריו עם מגוון חוגים ופעילויות לכל המשפחה.
בעלון זה מפורסמים חלק מהחוגים אשר נפתחו בתחילת השנה ובהמשך נפרסם חוגים נוספים.
מזמינים אתכם כמו בכל שנה,
לקחת חלק בחוגים ובפעילויות הרבות שהכנו עבורכם,
מקווים כי תעבירו את זמנכם הפנוי בהנאה במתנ"ס מעלה אפרים.

אפתח במילות תודה,
תודה למתנדבים הרבים שסייעו בכל שנתבקשו בשנה שחלפה,
תודה לתושבים הנפלאים שהצביעו ברגליים ,פרגנו והשתתפו במגוון הפעילויות הרחב שהתקיימו אשתקד.
תודה לכל עמיתיי לעבודה ואלו השותפים בעשייה ,שעמלו ,תמכו ונתנו יד בכל.
כל אלה אינם מובנים מאליהם כלל ועיקר.
לתחושתי הפרטית ,הקהילה מתגבשת מיום ליום ,מתנדבים חדשים מצטרפים למעגל ,תחושת אחווה
ורעות נישאת באוויר ושיתופי פעולה חדשים נרקמים .לומדים להכיר -לקבל -לחבק אלה את אלו.
לא הכל בא בקלות ,לעיתים יש קשיים -אך אלו ,לדעתי ,נועדו לחבר ,לחזק
ולגרום לתנועה שוטפת וזורמת בעתיד לבוא.
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תלמידים ,הורים ותושבים יקרים.
שנת הפעילות השישית של פרויקט 'מגשימים' הפועל במרכז הקהילתי של הישוב ,נפתחה בתחילת חודש
ספטמבר במרץ רב .ברקע ,עוד נשמעים הדי השנה שחלפה ,אשר הייתה מלאת עשייה יצירתית
ומוסיקלית.
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.
תחומי הפעילות המגוונים של הפרויקט ,המשיכו להתפתח תוך חתירה להצבת אתגרים מוסיקליים –
תיאורטיים ומעשיים – למשתתפים השונים ,ברמות השונות.
השנה ,זכו תלמידינו להשתלב במופעים רבים ומגוונים.
כך ,הם שולבו באירוע המכובד שנערך במרוץ הלפיד על שם חן קורן,
באירוע ההוקרה שנערך לכבוד השר ישראל כץ בישוב
וכן באירוע פורים של ביה"ס התיכון.
לצד זאת ,נערכו שיתופי פעולה מוסיקליים פוריים עם מספר סטודנטים מכפר הסטודנטים של הישוב –
אשר הערך הקהילתי המוסף שבהם ,הינו רב ומחמם את הלב.
במקביל ,כמיטב המסורת ,משתתפי הפרויקט לקחו חלק מרכזי בטקס יום השואה ובטקס יום הזיכרון,
במסגרתם העלו קטעים אומנותיים-מוסיקליים מרגשים מאוד ,אשר כיבדו את המעמד החשוב והמרגש.
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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
ותקווה .זה המקום ,להודות לקהל הצופים שהריע למופיעים השונים ופרגן רבות.
את השנה שחלפה ,בחרנו לסיים במופע ייחודי ,אשר הצדיע למחזות הזמר המוכרים והידועים – בארץ
ובחו"ל.
וכך ,על הבמה ,הוצגו קטעים ממגוון רחב של מחזות זמר שהשתרשו עמוק בתרבותנו :קזבלן ,סלאח
שבתי ,השוטר אזולאי ,צלילי המוסיקה ,מחזות הזמר היהודיים ,נסיך מצריים ,ממה מיה (מחזמר משירי
להקת אבבא) ,פגישה לאין קץ ,GLEE ,הטוב הרע והנערה ועוד....כל אלו בוצעו במקצועיות רבה על ידי
משתתפי הפרויקט – מילדי הגן ועד לאנשי הגיל השלישי – תוך שימת דגש על שילוב נרחב של קטעי
משחק לצד קטעי המוסיקה – מאפיין בולט ומרכזי בז'אנר מחזות הזמר .את המופע כולו ,חתמו כלל
המשתתפים ,עם קטע ייחודי ומרגש מאוד ,שתיאר את המחזמר של חיינו  -כאן ,תושבי מעלה אפרים
והבקעה.
ננצל את ההזדמנות ,להודות לכל העושים במלאכה לאורך השנה וכן לומר תודה מיוחדת להנהלת המועצה
על קידומו של הפרויקט בכל פעם מחדש וכמובן – לתלמידינו היקרים והוריהם  -על האמונה בנו ויותר
מכל על האמונה בכוחן של המוסיקה והאומנות.
גם בשנה שנפתחה ,נרחיב את תחומי העשייה של הפרויקט לנישות אומנותיות נוספות  -את מלוא הפרטים
תוכלו למצוא בעלון החוגים שהופץ בימים אלו .נדגיש ,כי לאור ההצלחה במופע הסיום ,נפתחו  2קבוצות
ללימוד תיאטרון ,בשילוב פיתוח קול  -והמעוניינים מוזמנים להגיע ולהתנסות.
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.
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אז לפני שנספר מה מתוכנן לשנה החדשה ומה עומד לפנינו ,נקדיש מספר שורות לקיץ החווייתי והמלא
בתוכן שהיה לנו כאן ביישובנו.
אז מה היה לנו הקיץ?
לפני שמועדון הנערות לקיץ נסגר ,יצאו הנערות לאריאל לחוות אתגר,
הנערים המקסימים סיימו את חוג אילוף כלבים
והתקיים אירוע שיא בו נחנך פארק והגיעו תושבים מתלהבים.
הנערים בנו את המתקנים עם המאלף ביחד,
הקימו דוכנים ועשו הופעה בלי שום פחד!

גם השנה זכינו להפעיל את קייטנת כיופים ב' -עמיחי
הקייטנה השנייה מתוך מחזורי הקייטנות שפעלו במהלך החופשה.
והפעם בסבסוד משמעותי ותכנית מושקעת וענפה!
ובלילות הקיץ החמים ,למי שבמקרה עוד לא שמע,
התקיימה במתנ"ס פעילות לילית לילדים ונוער במהלך כל החופשה!
שלוש פעמים בשבוע נפגשו יחדיו,
לפעילויות כיפיות ומגוונות שלא השאירו אף אחד לבד.
17
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וקייטנת נשמ"א שהפעילו נוער שילה המדהימים ,זו השנה השלישית (!)
שלושה ימי כיף בתנאי שטח עם שלל אטרקציות וחוויות,
נקווה שאף ילד לא החמיץ...

ועתה ,פנינו לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה,
מקבלים בברכה את גרעין המתנדבים שהולך וצובר תאוצה,
והשנה לכפר הסטודנטים מצטרפים בברכה מתנדבי שנות שרות ובנות שרות לאומי
שילוו אותה במהלך השנה.
ולא נשכח את המועדוניות היקרות,
שפתחו דלתותיהם לרווחה,
כן גם השנה המועדוניות ב"ה בתפוסה מלאה!
ובימים אלו עומלים הצוותים במרץ ובשמחה
בבניית תכנית עשירה ומלאה בתוכן ועשייה!
אז נאחל לכולנו ,כל אחד לחוד ,וכולנו ביחד:
שנה טובה ומתוקה מלאה בעשייה ,שמחה ונחת!
שנצליח כולנו כישוב וכפרט,
לצמוח מעלה מעלה ולבנות עוד קומה בזאת השנה החדשה!
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המחלקה לשירותים חברתיים ,עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המדור לאזרחים ותיקים
במועצה ,בניהולה של אליענה מאיר ,המחליפה את ענבל למברגר בתקופה הקרובה.
אנחנו שמחים לברך את ענבל וכל משפחת למברגר במזל טוב ענק לכבוד הולדת הבן-נווה!
שתזכו לגדלו לתורה ,חופה ,ומעשים טובים!

המועדון פועל בימים א' ,ב' ,ד' בשעות 9:00-13:00
בהנחייתה המקצועית של הגב' סבטלנה גורביץ'.
במועדון יש מגוון פעילויות בתחום האומנות (ציור ,סריגה ,רקמה) ,פעילות
בחגים ,התעמלות ,שיעורי מחשב פרטניים עם סטודנט מכפר הסטודנטים,
ברידג'* וטיולים.
בכל יום פעילות של המועדון נהנים המשתתפים מארוחה חמה מגוונת וטעימה.
אם גם אתם רוצים ליהנות ממגוון הפעילויות שהמועדון מציע ,אתם מוזמנים
להצטרף אלינו ,בתשלום סמלי של  ₪ 49לחודש בלבד ,כפול  11חודשים138( .
מפגשים בשנה) מחיר לשנה ,₪ 540 :התשלום במחלקת הגבייה.
*התשלום לברידג' בנפרד
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אז מה היה לנו לאחרונה במועדון?
המון פעילויות ,סדנאות והרצאות!
מעט מהדברים שעברנו במועדון:
 2הרצאות של נתי צמרת ,מוותיקי הישוב ,על הכרזת המדינה ועל הקמת בקעת
הירדן -מרתק במיוחד!

שבות אפשטיין ,תושבת הישוב,
שהעבירה לנו תרפיה באומנות,

חידון יום ירושלים
נושא פרסים שווים,

סדנת הגנה עצמית עם מתן,
המנהל של "עילית -קרב מגע"
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סדנת צחוק-מגלגלגלגלגלגלגת מצחוק! עם אריה תבל,
סידור פרחים ,טיפול בעור הפנים,
סדנת קרמיקה בת  2מפגשים,
עם שכנתינו ,יעל ברונר ,מגיתית.

לסיום ,הרצאה על ייצור מחשבה חיובית ,בו הדיון סער וההשתתפות של הקהל העצימה את
ההרצאה ברמה!
בנוסף ,לכבוד המפגש האחרון לשנה זו -מש' חורי פינקו אותנו עם סברס וענבים טריים
מהחצר שלהם! תבורכו בשפע והצלחה בכל מעשי ידיכם ותזכו לראות ברכה בפרי עמלכם!
וכמובן המפגש הראשון איתי ,בו עשינו היכרות
וזכיתי להכיר את היישוב מעיניים אחרות,
עיניים של המתיישבים החלוצים הראשונים.
הרגשתי זכות להיות ממשיכי דרככם ולהכיר אתכם! ):
כל מפגש אנחנו נהנים מקפה ומאפה בתחילת הבוקר
ומארוחת צהרים בשרית וטעימה לאחר הפעילות.
בשנה הקרובה יהיו לנו עוד מגוון פעילויות הרצאות וטיולים.
כמובן שנשמח שהמועדון יגדל ויפרח ושמשתתפים נוספים יבואו ליהנות אתנו מכל הטוב
שאנו זוכים לו במפגשים הללו.
מוזמנים להצטרף אלינו! אל תפספסו!
כל זאת ב ₪ 50לחודש כפול  10ח' (מחיר שנתי  ₪ 500ל 40מפגשים)
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במסגרת ההטבות שהורחבו לאחרונה לניצולי השואה ,הריני להביא בפניכם מידע
לגבי שני שינויים מהותיים שחלו:
 .1כל ניצולי ונפגעי השואה זכאים לפטור מלא מתשלום עבור כל התרופות
והשירותים שבסל הבריאות( .מיועד גם למקבלי גמלאות חודשיות מכל מקור שהוא
וגם לאלה שאינם מקבלים כל גמלה חודשית אך קיבלו מענק חד פעמי מוועידת
התביעות)
 .2כל ניצולי ונפגעי השואה אשר אינם מקבלים גמלה חודשית כניצולי שואה
זכאים למענק שנתי בגובה  ₪ 3600אשר יועברו ישירות לחשבון הבנק שלהם .גם
הניצולים שכבר קבלו בחודשים האחרונים את המענק ,צריכים להגיש שוב בקשה
כדי להמשיך ולקבלו בשנים  2015ואילך.

ישנן ארבע קבוצות של זכאים :אזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה ,אזרחים ותיקים
מקבלי קצבת זקנה לנכה ,ניצולי שואה וחלק ממקבלי קצבת סיעוד.
אם אתם שייכים לאחת מן הקבוצות הללו ,אני ממליצה לפנות ל *8840בטלפון והם יעזרו לכם
לדעת האם אתם זכאים ואיך לממש את הזכות הזו.

ניתן לתאם פגישות אישיות עם רכזת אזרחים ותיקים ,הגב' אליענה מאיר052-8109856 :
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שלום רב לתושבי מעלה אפרים היקרים,
בספרייה הנפלאה שלנו מתחדשים הספרים כל השנה ,תוכלו למצוא בה:
ספרי קריאה ,ספרי עיון ,ספרי מסורת ,לילדים לנוער ולמבוגרים.
אני מזמינה את כולכם לבוא ולהתרשם.
השנה התארחה אצלנו בקיץ הצגה בשם "הרפתקאות שלמה המלך" הילדים וההורים
מאוד נהנו ראו בתמונות המצורפות...

שתהיה לכולנו שנה טובה של בריאות ושמחה ,שנה של קריאה מרובה,
שנה של צמיחה ועלייה בגשמיות וברוחניות.

23
13

בפרוש עלינו השנה החדשה ,מאחלים לכם מפקד נקודת המשטרה ,השוטרים ואני
שנה טובה ,שנת אושר ובריאות!
כשוטר קהילתי ,האמון על ביטחון הציבור ,אני מבטיח להמשיך ולעמוד איתן ובכל האמצעים העומדים לרשותי,
על מנת להגביר את תחושת הביטחון ,כדי שנמשיך להתנהל ולחיות בסביבה שנעים לחיות בה.
זה המקום להודות ולפרגן לעובדיה המועצה המקומית ולקברניטיה על הנכונות והרצון לסייע בכל עת.
לרשותכם בכל עת
בברכה
דרור (יהושע
מפקד שיטור קהילתי
מעלה אפרים
050-5839361
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מדור הייעוץ המשפטי
–
טלי חץ ,עו"ד ומגשרת
נעמה פוטרה לאחר  4חודשי העסקה בלבד ,לאחר שסיפרה כי הינה בהריון .לסיגל צמצם המעסיק
את משרתה מיד כאשר גילה על טיפולי הפוריות .מירב לא מצליחה לעבור ראיון עבודה לאחר
שמגלה המעסיק כי היא אמא לתאומים פעוטים .את גיל לא קיבלו לעבודה כאשר ביקש שלא
לעבוד בשבתות .נדב לא התקבל לעבודה כמלצר מאחר והינו בן  .41בנוסף ,במודעות הדרושים
בעיתונים מופיעות מודעות רבות המבקשות להעסיק "מזכירה למשרד"" ,נהגים יוצאי צבא" או
"בחורות בעלות מראה אירופאי" ועוד.
האמור הינן דוגמאות יחידות בלבד מתוך שלל דוגמאות בהם נתקלים עובדים ומבקשי עבודה
רבים ביום יום .מדובר באפליה המנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,אשר חוקק בשנת
 ,1988אשר קובע כי אין להפלות במסגרת יחסי העבודה על בסיס דת ,מין ,נטייה מינית ,מעמד
אישי ,הריון ,טיפולי פוריות ,הורות ,גיל ,גזע ,לאום ,ארץ מוצא ,השקפה מפלגתית ,שירות
מילואים ומקום מגורים.
האיסור להפלות כאמור חל על כל מעסיק המעסיק מעל  6עובדים (אם כי בפועל הורחב גם
למעסיקים קטנים יותר) ,וזאת החל משלב פרסום מודעת הדרושים ,ראיון העבודה ,מבחני קבלה,
תנאי העסקה (לרבות שכר) ,קידום בעבודה והכשרה מקצועית ועד השיקולים העומדים בפיטוריי
עובדים .בבסיס האיסור עומד הרעיון לפיו לעיתים מקבל המעסיק החלטות על בסיס דעה קדומה
מוטעית ,החלטה הפוגעת הן בעובדים והן במעסיק עצמו – אשר מפסיד לא אחת עובדים טובים,
בשל דעה קדומה בלבד.
לאור האמור קבע החוק מנגנון לפיו העובד נדרש להביא ראשית ראיה בלבד להפליה מאחת
מהסיבות המנויות בחוק ,וככל ועשה כן יעבור הנטל למעסיק להוכיח כי לא היה במעשיו כל
אפליה כנגד העובד .נטל זה אינו פשוט להוכחה ,וככל והמעסיק יכשל בהרמתו יזכה הדבר את
העובד המופלה בפיצוי כספי נכבד ,מבלי שיצטרך להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה מאותה
אפליה ,וללא הגבלת סכום פיצוי בחוק.
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מדור הייעוץ המשפטי
טלי חץ ,עו"ד ומגשרת
כך רק במהלך החודשים האחרונים פסקו בתי הדין לעבודה:
 בגין אפליה מחמת לאום ודת  -פיצוי של  ₪ 30,000למר עומרי קיס אשר לא התקבל לעבודה
כמלצר במסעדה כשרה ,לאור מוצאו הערבי [ס"ע (תא)  ,28707-10-13מיום .]5.7.14
 בגין אפליה מחמת הריון  -פיצוי של  ₪ 50,000לגברת נטליה סולומונוב אשר העסקתה לא
נמשכה בעת חילופי מעסיקים ,על אף התאמתה לתפקיד ,וזאת לאור היותה בהריון [סע"ש
(בש)  ,48309-09-13מיום .]1.9.15
 בגין אפליה מחמת הורות – פיצוי בגין  ₪ 10,000לגברת קרין רגב ,אשר מעסיקה העדיף
שלא להחזירה לעבודתה לאחר חופשת הלידה אלא להשאיר את מחליפתה במקומה ,ובכך
הפלה אותה מחמת היותה אם [סע"ש (תא)  ,29941-09-13מיום ]9.8.15
 בגין אפליה מחמת גיל  -פיצוי בסך  ₪ 30,000למר אפרים יום טוב ,אשר החברה סירבה
להוציאו לקורס מאבטחים והעבירה אותו לאבטח סופר ,במקום בנק ,רק לאור גילו המבוגר
[ס"ע (תא)  ,45840-03-13מיום .]31.8.15
ועוד.
לעובדים  -אם אתם חשים כי נתקלתם באפליה מצד מעסיק נוכחי או מעסיק פוטנציאלי ,אם
אתם מרגישים כי אינכם מקודמים בעבודה בגלל סיבות שאינן ענייניות ,אם אתם מרגישים
כי הסיבה שאינכם מצליחים למצוא עבודה נובעת מאפליה אסורה – הצעתי הינה לקבוע
פגישת ייעוץ עם עו"ד העוסק בתחום דיני העבודה ,על מנת לבדוק את זכויותיכם ולעמוד
עליהן ,כי הדרך לשמור על השוויון בעבודה עוברת אצל כל אחד ואחד מאתנו.
ולמעסיקים – הקפידו על הגינות ותשומת לב בפרסום מודעות דרושים ,ראיון עבודה ,העסקת
עובדיכם ופיטוריהם .אי מודעות לחוק ולהגנות המצויות בו עשויה בסופו של יום לעלות
לכם הרבה מאוד כסף.
הכותבת ,ממושב יפית ,הינה בעלת משרד עורכי דין וגישור המתמחה בדיני עבודה ומשפט
אזרחי ,הממוקם במפגש הבקעה (מול הסופר).
אין בתוכן דלעיל משום המלצה ,חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; המסתמך על המידע
המופיע בכתבה זו עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
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בפתח השנה החדשה העומדת לפנינו,
רצינו לשתף אתכם בקצת מתחושותינו-
הגענו לכאן לפני שנה,
סטודנטים צעירים עם הרבה אמונה.
התיישבות ,חלוציות ועשייה חברתית,
הביאו אותנו בחיינו לנקודת דרך משמעותית.
החום בא מהאנשים זוהי לא רק סיסמא,
באמת שאצלכם זה דרך חיים ויהי מה.
באנו למקום כדי להיות חלק ולהתנדב במה שאפשר,
ובאמת שבמקום התאהבנו אין מה לומר.
מהתיכון למועדונית ולאזרחים הוותיקים,
הרגשנו שאנחנו פרמטר בכל אחד מהחלקים.
מאירוע פתיחת שנה ועד הפעלות והפנינג ביישוב,
הפכו כל רגע בשבילנו למאורע חשוב.
המשכנו במסיבת פורים,
וגם ציינו יחד את שבוע המעשים טובים.
הפנינג פסח ,פריצת שביל משובח
ול"ג בעומר שלא במהרה ישכח.
מסיבת סיום שנה בבריכה
וקייטנת קיץ לילה לבן עם פעילויות והדרכה.
עבדנו בשיתוף פעולה,
ובאמת שהיה לנו נפלא!
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זה הזדמנות להגיד תודה ענקית,
לכל האנשים שעזרו לנו בעשייה הערכית,
תודה גם למשפחות המאמצות שקיבלו אותנו באהבה,
שבאמת נתנו לנו תחושה ביתית וטובה.
תראו אותנו ככתובת לכל צורך ורעיון
אנחנו כאן כדי שבאמת ביישוב יהיה שגעון,
ולמי שעוד לא שמע השנה מכפילים ת'כפר
מה שאומר שיהיה עוד יותר נהדר!
לעשייה הצטרפה חבורה מדהימה-
 10ש"שינים עם צחוק אהבה ועוצמה,
תודה על שקיבלתם אותנו בשנה הראשונה,
נתתם מזמנכם ואת נשמתכם עם המון כוונה.
זה הזמן להגיד תודה ליובל שהיה מנהל הכפר,
וברוכה הבאה למוריאל המנהלת החדשה שנכנסה לא מכבר.

מאחלים לכולם שנה מתוקה מלאה בטוב,
ומחכים בקוצר רוח למפגש הקרוב.

כפר הסטודנטים מעלה אפרים תשע"ה -תשע"ו
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תארו לכם ,להתעורר עם הזריחה ולדעת שהיום ,כמו בכל יום בשנה הקרובה ,אתם הולכים לתת
הכל מעצמכם ,לתרום להשתלב וליהנות.
החל משעות הבוקר המוקדמות בהן החבר'ה נחשפים לעבודה חקלאית שורשית ,ויוצאים למשימה
הלאומית שמהווה המפעל החקלאי בבקעת הירדן ,עד שעות הצהרים המאוחרות ,בהן הם יורדים
לישוב להתנדב במועדוניות ,ולעסוק בהתנדבות משמעותית ומשפיעה עם כלל האוכלוסייה בישוב,
עם הנוער ,הקשישים ,ועם הקהילה המיוחדות כל כך!
הקומונה שלנו ,חלק מכפר הסטודנטים במעלה אפרים ,חולקת את אותם אידיאלים -חינוך ,רווחה
וחברה -תוך שימת דגש על ערכיי חיבור האדם לזולתו ולאדמתו וחיבור האדם לקהילה .המתנדבים
שלנו מגיעים מכל רחבי הארץ ,מכל גווני האוכלוסייה ,דתיים וחילונים ,ומשלבים בנים ובנות מתוך
אמונה בחשיבותה של בניית הרמוניה בין גווניה השונים של מדינת ישראל.
 9חברים בקומונה ,חמשת הבנים וארבעת הבנות ,נקראים -שינשינים ,מתנדבי שנת שירות ,הדוחים
את שירותם הצבאי בשנה ,המחכים כבר לעבוד עם כולכם!
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שתהיה שנה טובה ומתוקה!

נעים להכיר:
בכל ממושב בית מאיר בת
 ,20שנה שנייה של שירות
לאומי.
בזמני הפנוי אני אוהבת
לרקוד ולשיר .כשהיה גדולה
אהיה אדריכלית .בקומונה אני
הכי גדולה.

צור בן יאיר ,בן  ,18מיישוב נופי
פרת.
בזמני הפנוי אני אוהב לטייל
ולהתנדב ,כשאהיה גדול אהיה
טייס ,שייט או קצין בסיירת
מטכ"ל .בקומונה אני אחראי
לוגיסטיקה -משפץ ובונה.

נועה סינואני ממשוב תעוז
בת .18
בזמני הפנוי אני אוהבת
לצייר לנגן ולטייל .כשאהיה
גדולה אהיה מעצבת שיער.
בקומונה אני המעצבת.

מוריה ג'מוס מפדואל בת
 ,18בת שירות בשנה
ראשונה.
בזמני הפנוי אני אוהבת
לטייל ולצחוק ,כשאהיה
גדולה אני אהיה חקלאית.
בקומונה אני החסודה.

נמרוד מקיבוץ להבות הבשן
שבאצבע הגליל ,בן .18
בזמני הפנוי אני אוהב להכין
קוסקוס עם לימון ולגדוד תמרים,
כשאהיה גדול אהיה ראש
הממשלה או פולטיקאי .בקומונה
אני אחראי על הפרויקטים.

אשר חזות ,בן  18מפתח
תקווה.
בזמני הפנוי אני אוהב
לעשות שטויות ,כשאהיה
גדול אהיה מהנדס בנין.
בקומונה אני המוזיקאי!

דוד אסייג גר בעפרה יישוב ליד ירושלים.
בן  18עושה שנת שירות בקדמה כי
הבנתי שזה כייף חיים .אני אוהב ללכת
למשחקי כדורסל וללמוד תאילנדית,
כשאהיה גדול אהיה נבחרת ישראל
בכדורגל .בקומונה אני לא מפספס אף
משחק ספורט.
חיים פניגשטיין בן 18
מקדומים,
בזמני הפנוי אני אוהב לתכנן
את הטיול הגדול שלי לחו"ל.
כשאהיה גדול אהיה מתאבק
מקצועי .בקומונה אני הזמר.

ניקול קוסה בת  17מראשון לציון,
בזמני הפנוי ,אוהבת לטייל,
לשמוע מוזיקה ולצאת עם
חברות ,כשאהיה גדולה אהיה
מעצבת תכשיטים .בקומונה אני
מאמצת את הכלבים של כולם.
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פעילות מורשת
יום ראשון
פעילות
קהל יעד

יום שני
פעילות
קהל יעד

יום שלישי
פעילות
קהל יעד

יום רביעי
פעילות
קהל יעד

יום חמישי
פעילות
קהל יעד

11:00

16:00

20:45

שיעור יהדות בשפה
הרוסית
מבוגרים
10:00

שעת ספריה  -פעילות והשאלת
ספרים
מבוגרים וילדים
16:30

שיעור תניא -מודעות עצמית ע"פ הקבלה

זוגיות וחינוך ילדים
נשים ( -שמרטפית)
17:00

בת מלך
בנות א' ומעלה

מועדון לילדי ביה"ס גפנים
א' – ו' במתנ"ס
16:30
16:00
גן ישראל
גן – בנים ובנות
16:00

ישיבת ערב – בישיבת ההסדר
בנים א' ומעלה

נשים  -משפ' ברנס
20:30
שיעור בנושא טהרת המשפחה
נשים  -משפ' סוטו
18:30
כיף חסידי
א'-ו'
17:15

20:30

"מקיימי עולם"
בנים -כיתות א' ומעלה
20:45

שיעור פרשת שבוע
נשים

שעת ספריה -פעילות והשאלת ספרים
מבוגרים וילדים
רבע ש' לאחר הדלקת נרות

שיעור חסידות עם הרב גליצנשטיין
גברים
17:30

קבלת שבת
ילדי ביה"ס דתי
9:00

13:00

קבלת שבת
ילדי ביה"ס גפנים
שעתיים לפני מנחה

פעילות

מנין ילדים

אמירת תהילים

שיעור תורה

קהל יעד

בנים גן ומעלה ,משפ' גליצנשטיין

ילדי גן -א'
וכיתות א ומעלה
שעה וחצי לפני מנחה
לימוד בצוותא
אבות ובנים בבית הכנסת

בנים א' ומעלה
בבית הכנסת

יום שישי
פעילות
קהל יעד

שבת קודש

שבת קודש
פעילות
קהל יעד

שבת קודש
פעילות
קהל יעד

בין מנחה לערבית
סעודה שלישית
גברים –בבית הכנסת

שעה לפני מנחה
שיעור לגברים אמירת תהילים
בנות – גן – כיתה ב'
גברים בבית
פרטים אצל תמר וולף
הכנסת

דברי תורה
פעילות
בנים –בבית הכנסת נשים –משפ' גליצנשטיין

שיעור לנשים
נשים
בנות – כתה ג'
ומעלה משפ' לשם (שמרטפית)
פעילות
ילדי גן ובנות א ומעלה אצל משפ' משה

אם לא צוין מקום ,הפעילות תתקיים בבית חב"ד במרכז המסחרי.
שימו לב! יתכנו שינויים בשעות עם כניסתו של שעון החורף.
למעוניינים ,ניתן לקבוע שיעורי הכנה לבר מצווה בטל' מס' 0587177063
אנו שמחים להודיע לציבור שבעז"ה ,השנה ,תמשיך פעילות מורשת לתושבי מעלה אפרים.
בשעה טובה ,אנו מקבלים בברכה את בנות חב"ד שנת תשע"ו!!!
הבנות המקסימות הגיעו במיוחד בשבילנו ,קהילת מעלה אפרים ,לתרום מכישרונותיהן הברוכים!
הבנות מעבירות שיעורי מורשת באופן פרטני ובקבוצות לילדים ,נוער ונשים בנוסף לפעילויות הרבות במשך השבוע לילדי
המעון ,הגנים ,בית התלמיד ,מועדון אפרוחים ,גיל הזהב ולכלל תושבי מעלה אפרים.
לקראת החגים תתקיימנה פעילויות מיוחדות בשיתוף המועצה ,המתנ"ס ומוסדות החינוך.
כמו כן ,הבנות מעבירות "שעת משפחה" -זמן איכות לכל ילדי המשפחה בביתם ,שיעורים או חברותא לנשים בנושאים:
מעגל השנה ,פרשת שבוע ,יהדות ,תניא ,הלכות ועוד...
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לתיאום שיעור ,חברותא או שעת משפחה ,נא ליצור קשר עם ורד במס'050-8759313 :
מנהלת פעילות אליענה מאיר 052-8109856
שנזכה לשנת הקהל ולגאולה השלמה!

" קליק מציל חיים" -רצועה למפתחות המיועדת לתלייה על ההגה וכתזכורת לא לשכוח ילדים ברכב.
הרצועה ניתנת בתרומת  ₪ 10לארגון יד שרה.
 השאלת מתקני ריסון לרכב -בלעדי בסניף מעלה אפרים! ניתן להשאיל סל-קל ,כיסא תינוק ובוסטר.
 אנשים שברשותם ציוד מושאל ,מתבקשים להחזירו בתום תקופת ההשאלה.
 להשאלה /החזרת ציוד ,יש לפנות למתנדבים:
אליהו מזרחי050-7819475 -
אלעד שטיינמץ054-9216316 -

בו תוכלו למצוא (כמעט) הכל :ביגוד ,הנעלה ,מוצרי חשמל ,תיקים ,כלי בית ,ספרים וכדומה.

המציאון פתוח בימי ראשון בין השעות 17:00-19:00
זה הזמן להודות מקרב לב לגברת שוש חי,
אשר מפעילה את המציאון בהתנדבות זו השנה החמישית
ותודה למתנדבות המסורות תהילה מלול וגלה סוטו ולאלעד הסטודנט!
תודה לכל התושבים שתרמו למציאון -אנו מזמינים אתכם להמשיך ולתרום
למציאון לטובת הקהילה ולטובת הסביבה!
בואו לבקר במציאון אשר מציע את מרכולתו עם המון אהבה וללא תשלום
(במקום קופת צדקה וקיימת אפשרות לתרום לנזקקים)
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