שנה טובה ומתוקה!

צילום :נח שלמה

תושבים יקרים,
בפרוס עלינו השנה החדשה ,ערב ראש השנה תשע"ז.
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"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן".
תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה,

שנה טובה וחג שמח,
שלכם,

שלמה ללוש

1-6

1-5

עדכונים מהשטח
כו

יצחק טורק ,מנכ"ל המועצה

7

תקיעת שופר

8

מדור ביטחון

9-10

פרויקט "מגשימים"

11-12

מדור קהילה

13-16

המחלקה לשירותים חברתיים

הרב מנחם גליצנשטיין ,רב הישוב

חנן מרמור ,קב"ט

ג'ו ,מני ושני

רונית כהן ,רכזת הקהילה

17-20

21-22

מדור אזרחים ותיקים
ענבל למברגר ,אחראית תחום אזרחים ותיקים

איך לקדם התנהגות רצויה אצל ילדכם

22

קב"ס? מה זאת אומרת?

23

פינת הספרייה

24

פינת מורשת

27-33

אתם מוזמנים לבקר
באתר מעלה אפרים
בכתובת:

חוה קליימן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

רשי קור ,מנהל השירות הפסיכולוגי

25-26

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

מיכל קופליק ,קב"סית

שנה שופעת מעשים טובים
סדרת כתבות מאת רחלי מושקוביץ ,הרבנית חני גליצנשטיין ומלי סגל

35-36

חוגי המרכז הקהילתי

מעלה אפרים"
כל מי שמעוניין
להצטרף למייל
למערכת ה,SMS-
לעדכן ,להאיר ,להוסיף
כתבות ,תמונות,
מתכונים וכדומה,
מוזמן לפנות במייל
לכתובת:

כפר הסטודנטים

34
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אורית קמחי וסבטלנה נסטרנקו

מדור הנוער
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עריכה ,עיצוב והגהה:
רונית כהן,
רכזת הקהילה

בית הספר התיכון האזורי 'ירדן' נכלל זו השנה השנייה ברציפות ברשימת בתי הספר התיכוניים
המצטיינים בהישגיהם הערכיים ,החברתיים והלימודיים.
אנו גאים על זכייתו של ביה"ס בתגמול הדיפרנציאלי .לצורך קביעת הזכאות למענק ,נבדקים
ההישגים בחטיבה העליונה בהיבט הלימודי ,החברתי והערכי ,ביחס לשנה קודמת.
במדינת ישראל מעל  1,800בתי ספר תיכוניים .מתוך  692בי"ס שעמדו בתנאי הסף ,רק  277בתי
ספר זכו בתגמול הדיפרנציאלי .הזוכים דורגו לארבע רמות .בי"ס ירדן דורג בקבוצה הראשונה,
הרמה הגבוהה ביותר.
אנו ממשיכים לקלוט תלמידים מיישובי השומרון ובנימין ,הבאים אלינו בזכות האווירה הנעימה
והתומכת של הנהלת ביה"ס והמורים המבורכים ,המורים לתלמידיהם את הדרך הנכונהִָּ ,בּה
יצעדו מחיל אל חיל.

בגני הילדים קלטנו גננות חדשות:
גן פשוש – צרויה פראוי ,תושבת הישוב וצוף צברי ,תושבת גיתית .סייעות  -נאוה מינס ועדן לוי.
גן רימון – שירה זילבר ממבואות יריחו ,ושגית אזולאי מנווה ארז.
יחד עם הסייעת הוותיקה – שוש שם טוב.
בגן גפן ובגן ת"ת ממשיכות הגננות הקבועות והמסורות.
גן גפן – הדס נוימן ושלומית זימן משבי שומרון .סייעות – שמחה אנונו ואתי זדה.
גן ת"ת  -רבקה פויאק ומושקי שיפמן .סייעת ורד בן ישראל .צוות הגן כולל גם את המלמד ,הרב
יצחק ברנס .הגן שהופעל לאורך השנים ע"י העמותה של המועצה – 'קרן מעלות אפרים' ,עבר לניהול
רשת גני חב"ד.
סייעת רוטציה – שוש לסרי.
תגבור סייעות – במסגרת מדיניות המועצה – 'החינוך מעל לכל' ,מתגברת המועצה את הגנים
בסייעות מעל התקן המחייב ,כדי לאפשר טיפול אישי ומסור לכל ילד בגן.
פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן) – הפרויקט ימשיך לפעול גם השנה בגני הילדים ובמעון .את
הפרויקט מובילה רכזת הגיל הרך – מיכל קופליק .צוות מעג"ן כולל שלוש עובדות מהתחום
הפרא -רפואי – שבות אפשטיין ,תמר אברמוביץ' ונעמה יוסליס .לצוות מצטרף לפי הצורך,
הפסיכולוג החינוכי שלנו – רשי קור.
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בטיחות – בתקופת החופש הגדול נבדקו הגנים ע"י סבטלנה נסטרנקו ,המוסמכת מטעם
משרד החינוך כבודקת בטיחות במוסדות חינוך .אנו מבצעים בדיקות נוספות ע"י יועץ
בטיחות חיצוני וחשמלאי בודק .השנה ,נבדקו המתקנים בחצרות גם ע"י מכון התקנים
הישראלי .גני הילדים ודרכי הגישה אליהם נבדקים גם ע"י משטרת ישראל .בתחילת שנת
הלימודים חידשנו את סימון מעברי החציה הסמוכים למוסדות החינוך.
תחזוקה – מחלקת התחזוקה ביצעה בתקופת החופש עבודות אחזקה ותיקונים ע"פ דרישת
הגננות .המבנים והחצרות טופלו נגד מזיקים ע"י מדביר מוסמך .בכוונתנו להשלים עבודות
שיפוץ בגנים בחופשות החגים.
בינוי – בחשיבה ותכנון לעתיד ,הגשנו בקשה למשרד החינוך לבינוי של עוד שתי כיתות גן.

גם השנה יפעלו מועדוניות 'אפרוחים'
ו'חברים' בתפוסה מלאה .לצוות העובדות
המסורות הצטרפה רחלי וייס.
לצד המועדוניות הוותיקות תפעל השנה
מועדונית חדשה  -שלישית ,לתלמידי כיתות
ו'-ז' ,בהנהלתה של בת שבע טולדאנו.

המועצה רואה בישיבת ההסדר מעלה
אפרים ,בשלוחה של המכינה הקדם צבאית
'בני דוד' ובכפר הסטודנטים ,חלק מהמערך
החינוכי היישובי .מוסדות אלה משולבים
בצורה פעילה בעשייה ובהוויה החינוכית
והתרבותית בישוב ואנו מכירים להם על כך
תודה.
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להלן סקירה קצרה על פרויקטים שבוצעו לאחרונה ופרויקטים המתוכננים לעתיד הקרוב:

לאחר מאבק עיקש ורצוף ,שנמשך שנים מול כל הגורמים הרלוונטיים ,עד לרמת שר הביטחון,
זכינו להסדרת התאורה בצמתים – צומת אלון ,צומת האוגדה וצומת הכניסה לישוב .תאורת
צומת האוגדה עדיין לא דולקת עקב מחלוקת בין מע"צ למשרד הביטחון ,מי ישלם את חשבון
החשמל .שני משרדים עתירי ממון שלא מצליחים להגיע להסכמות בסוגיה שולית זו .אנו נמשיך
לפעול להדלקת האורות בצומת האוגדה ולחבר רצף תאורה בין צומת האוגדה לכניסה לישוב.

נסלל קטע קצר מצומת הכניסה לישוב
ועד לצומת האוגדה .אנו תקווה
שבקרוב יושלם הקטע עד לצומת
גיתית .גם כאן מדובר במלחמת התשה
מול ה"אין תקציב".

המועצה מפעילה צוות תכנון בסיוע משרד
הבינוי ,להסדרת תכנית מתאר לקטע כביש
 505שאורכו  14ק"מ .עלות התכנון – 3
מיליון  .₪אנו תקווה כי לאחר השלמת
התכנית המתארית ,יינתן תקציב לתכנון
מפורט .מטרת התכנון ,להסב את כביש 505
לכביש  -5ולהפכו לכביש מהיר בעל ארבעה
נתיבי תנועה.

לקטע הכביש המשובש שאורכו  8ק"מ ,יש
תכנית מתאר בתוקף .אנו פועלים להשגת
תקציב לתכנון מפורט.
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בשעה טובה התקבל אישור היועץ המשפטי לממשלה להמשך בניה במעלה אפרים .כל שנותר
הוא לקבל את הסכמת הדרגים הפוליטיים .אנו משוכנעים כי אישורים אלו יתקבלו בקרוב
מאוד .למועצה תכנית מתאר בתוקף ,מס'  ,310/13המשתרעת מהגדר המזרחית ועד סמוך לאזור
התעשייה .המתחם הראשון בתכנית זו הוא פרויקט של  44יחידות דיור .לשכונה זו יש תכנון
מפורט ואף התחלנו בהכשרת מגרשים לבניה .עבודות הבניה יבוצעו בהמשך ע"י 'אמנה' .במקביל
לפעילותנו להסדרת הבניה ,אנו ממשיכים בתכנון מפורט של כל תכנית המתאר ,הכוללת מאות
יחידות דיור .התכנון מתבצע בסיוע משרד הבינוי.
עלות התכנון המפורט –  5מיליון .₪

המועצה פועלת לשיפור השירות בתחבורה הציבורית .השירות לעיר אריאל  -תקין .פעלנו להוספת
קווים ולשיפור איכות הנסיעה ,שהייתה בעבר רצופת תקלות .איכות השירות בקו  949לירושלים
גרועה ובלתי נסבלת .הצלחנו לקצר את זמן הנסיעה (ביטול הכניסה למחנה רבין) ואנו פועלים
כעת מול כל הגורמים הרלוונטיים לשיפור השירות ע"י החלפת האוטובוסים הישנים בחדשים
והוספת קווים .המועצה קידמה תכנית תעבורה יישובית שאושרה ע"י משרד התחבורה .בתכנית
נקבע מסלול אחיד לתחבורה הציבורית ומעתה גם קו 'אפיקים' עובר דרך רחוב משואה .הוספנו
שלוש תחנות להורדת נוסעים ברחבי הישוב .בשתי תחנות מרכזיות ,ברחוב גאון הירדן וביציאה
מהישוב ,הוצבו שלטים אלקטרוניים בהם נרשמים זמני כניסת האוטובוס לתחנה.

לאחר מו"מ ארוך ומייגע ,הצלחנו לחבור לחברת ת.מ.י.ר – .תאגיד מ ְחזּור .ברחבי הישוב הוצבו
כלובים למכלי פלסטיק ופחים מיוחדים לבקבוקי זכוכית .התושבים מתבקשים לפנות מכלי
פלסטיק ובקבוקי זכוכית למכלים הייעודיים .ניתן לצבור בחצר האחורית של הבית בקבוקי
פלסטיק וזכוכית ולפנותם במרוכז אל מכלי המ ְחזּור .אנו פועלים לתגבר את נקודות המ ְחזּור גם
במכלים לפינוי אריזות.
לאור התקלות החוזרות ונשנות בשיגורים לחלל ,נראה שנצטרך עוד תקופה ארוכה לחיות כאן
על פני כדור הארץ ,ולכן כדאי שנשמור יחד ,כולנו ,על איכות הסביבה ,גם במחיר של  100מטר
צעידה אל נקודות המ ְחזּור .תודה על ההיענות.
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לשיפור המערכת ולמניעת אובדן מים
אנו משדרגים את מערכות הקריאה
מרחוק ומבצעים תיקונים נדרשים
בצנרת ובאביזרים .עלות עבודות
השדרוג .₪ 121,000 -

עם סיום עונת הרחצה בכוונתנו
להתחיל בעבודות לשיפוץ המלתחות
והשירותים.
עלות העבודה – .₪ 112,000

פורסם מכרז לביצוע עבודות שיפוץ
במתנ"ס בהיקף של .₪ 1,400,000
בתקופה הקרובה נבצע עבודות
שיפוצים בעלות של .₪ 400,000

יצאנו במכרז לרכישת תוכנת רציפות
תפקודית ,כלי עזר שיסייע לתפעול
מערכות המועצה במצבי חירום .מדובר
במערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת
הצמדת נתונים חיוניים למפת הישוב.
בשעת חירום נדע באילו בתים
מתגוררים תושבים הזקוקים לסיוע ,מי
הם השכנים או קרובי המשפחה
היכולים לחבור אליהם ,היכן נמצאים
מרכזי תאורה ,עמודי חשמל ,שנאים,
מגופי מים וכל מידע אחר היכול לסייע
בשעת חירום .עלות הקמת מערך
המחשוב כ.₪ 200,000 -

פורסם מכרז להקמת גן משחקים
במרכז הישוב ,גן משחקים נוסף
ברחוב גאון הירדן (דונלד-דאק
לשעבר) והשלמת הצללה בגן דרך
הגלעד .עלות הפרויקטים כ1.6 -
מיליון .₪
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 נרכש רכב ביטחון חדש בעלות של .₪ 132,000
 נרכש גנרטור נוסף לשעת חירום בעלות של .₪ 50,000
 בימים אלו אנו רוכשים מידוף למחסן החירום בעלות של .₪ 52,000
 איטום גגות מבני ציבור – .₪ 105,000

 רכישת ציוד למתנ"ס – ג'ימבורי וציוד לחוגים ,כ.₪ 175,000 -
 בטיחות מתנ"ס – כ.₪ 50,000 -

ברכות לראש המועצה ,לחברי המליאה ולכל עובדי המועצה המסורים ,על
קבלת 'פרס ניהול כספי תקין' ממשרד הפנים ,זו השנה הרביעית ברציפות.
הפרס ניתן בעיקר על עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב ,גירעון הרשות ביחס
להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה.

יצחק טורק,
מנכ"ל המועצה
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בס"ד

המצווה העיקרית בראש השנה הינה תקיעת השופר.
השופר יש לו משמעות מיוחדת בעם ישראל ,כבר במעמד הר סיני בזמן שבו בני ישראל נהפכו לעם,
זה היה בליווי שופרות .וגם הגאולה העתידה תהיה על ידי תקיעת שופר ,כמו שהנביא כותב ואנו
אומרים זאת בתפילת ראש השנה "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור
והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים"  .בפסוק זה רואים דבר מעניין ,שישנן
שתי קבוצות שיחזרו לירושלים ,קבוצה ראשונה הם אלו שהלכו לאיבוד בארץ אשור ,וקבוצה שניה
הם אלו שנדחו לארץ מצרים .ועל ידי תקיעת השופר שתי קבוצות אלו יחזרו לירושלים.
מה ההבדל בין אשור לבין מצרים? – מובא על כך בספרים שאשור הוא מלשון עושר עשירות,
ומצרים מלשון מיצר – דוחק .יש אדם שהעושר מעביר אותו מדעתו ,ומרוב עושר וטוב גשמי הוא
שוכח על ה' וכן שוכח על הסביבה .ויש אדם שהדוחק והעניות מעבירה אותו על דעתו ,ומרוב עניות
הוא שוכח על ה' ועל הסביבה.
תפקיד השופר הוא לעורר את שתי הקבוצות ,ששניהם יקומו מהשינה שלהם ,וייצאו מגלות
העושר ומגלות העוני – כדי לעשות את מה שמוטל עלינו ,להשתחוות לה' בהר הקודש בירושלים.

שנה טובה ומתוקה
הרב ממ"מ גליצנשטיין
רב הישוב
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השנה שהייתה:
השנה שחלפה הייתה מלאה בהישגים ובקידום המוכנות של "החזית האזרחית" אל מול אתגרי העתיד.
בשנה הקרובה נמשיך לעמול קשה ולחזק את יסודות הביטחון של הישוב.

איחולים לשנה הבאה:
זאת ההזדמנות עבורי לברך את כל מי שנמצא בחזית העשייה והמוכנות לחירום בישוב.
כיתת הכוננות ,צה"ל ,משטרה וחבריי לוועדת מל"ח.
שיהיה רק טוב ,בריאות ,אושר ,פרנסה טובה וכמובן הרבה ביטחון.
בתקווה שלא נזדקק לבצע את מה שאנו מתאמנים עליו.

צעדים למניעת פיגוע פח"ע:
הלחימה במבקשי רעתנו מונחת גם לפתחנו ואנו פועלים בהדרכות להתנהגות מונעת
ולתגובה מידית בזמן אירוע.
הדרכת התושבים לגילוי ערנות ,אימון כיתת הכוננות הנפלאה ,תדרוך עובדי המועצה,
צעדים המצמצמים את הסיכונים ,פרסום והכרת מספרי חירום.
כל אלה עשויים למנוע את הפיגוע הבא.

מספרי טלפון חרום :
קב"ט המועצה – 050-3734955
מח' תחזוקה – 050-3734959
כיבוי אש 102 -
מ.ד.א – 101
משטרה – 100
מוקד הבקעה צבאי – 02-9943320
צה"ל – מוקד ביטחוני 1208
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תלמידים ,הורים ותושבים יקרים,
שנת הפעילות החדשה של פרויקט 'מגשימים' ,הפועל במרכז הקהילתי של הישוב מזה מספר שנים,
נפתחה בתחילת חודש ספטמבר במלוא האנרגיה .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 .שמחנו על העניין הרב שהם גילו
בתחומי הלימוד המגוונים של הפרויקט ,אשר השנה ,מעבר לתחומי הלימוד המוכרים שבו ,כוללים גם:
לימודי אורגן ,המשך לימודי תיאטרון וכן קבוצות לימוד המותאמות לציבור הדתי ,מבחינה הלכתית
ותכנית :רפרטואר שירים ,הופעות ,וכד' ,בשל הביקוש שעלה בקרב הקהילה הדתית בישוב ובאזור
להיות חלק מהפרויקט.
חופשת הקיץ הסתיימה לה במהירות הבזק אולם צלילי 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 פעיל ,אשר ניכר במופעי הבמה בהם השתתפו (לצד
הלימוד השוטף) במהלך השנה :באירוע המכובד שנערך במרוץ הלפיד על שם חן קורן – שכלל שיתופי
פעולה מוסיקליים מעניינים עם מספר סטודנטים מכפר הסטודנטים של הישוב – אשר הערך הקהילתי
המוסף שבהם ,הינו רב ומחמם את הלב .בנוסף ,וכמסורת של ממש ,משתתפי הפרויקט לקחו חלק
מרכזי 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 הגילים,
והופיעו על הבמה ברפרטואר שירים שהותאם במיוחד לאירוע והיה כולו בסימן עצמאות ,המשכיות,
שמחה ותקווה .זה המקום ,להודות לקהל הצופים שהריע למופיעים השונים ופרגן רבות.
את שנת הפעילות בחרנו לסיים במופע המקורי 'המסע המוסיקלי בשבילי הזמן' ,אשר הוביל את קהל
צופיו ,בסמטאות המוסיקה בארץ ובחו"ל ,לאורך השנים .ואכן ,על הבמה ,הוצגו קטעים ממגוון סגנונות
מוסיקליים לאורך השנים וכן ניתן זרקור על יוצרים ומבצעים שתרמו תרומה עצומה לתרבות
הישראלית והבינלאומית ובהם :אהוד מנור ,נורית הירש ,פרנק סינטרה ,אלביס פרסלי ,נעמי שמר,
שירי המחזמר בוסתן ספרדי ,שירי הלהקות הצבאיות ,שירי פופ במגוון שפות ועוד...כל אלו בוצעו
במקצועיות רבה על ידי משתתפי הפרויקט – מילדי הגן ועד לאנשי הגיל השלישי – תוך שילוב בין קטעי
מוסיקה לקטעי משחק מרשימים .את המופע כולו ,חתמו כלל המשתתפים ,עם קטע מוסיקלי ייחודי -
בשילוב שפת הסימנים ,אשר חובק בתוכו מסר ערכי-חינוכי בנושא תופעת השיימינג (פרסום ברשת
חברתית המציג מעשים של אדם ,במטרה לבייש ולגנות אותו) – תופעה פופולארית בעידן הטכנולוגי בו
אנו חיים ,בה עלינו להילחם בכל דרך אפשרית (ובכלל זה – אומנותית) כדי להוקיעה מתוכנו.
ננצל את ההזדמנות ,להודות לכל העושים במלאכה לאורך השנה וכן לומר תודה מיוחדת לתלמידינו
היקרים והוריהם  -על האמונה בנו ויותר מכל על האמונה בכוחן של המוסיקה והאומנות ,וכן להנהלת
המועצה על קידומו של הפרויקט בכל פעם מחדש.
גם בשנה הנוכחית ,נרחיב את תחומי העשייה והפעילות של הפרויקט לנישות אומנותיות נוספות (אשר
חלקן צוינו לעיל) את מלוא הפרטים תוכלו למצוא בהמשך עלון זה.
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.
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בעלון זה הבאנו מעט תמונות מאירועי אשתקד להנאתכם.
ברצוני להודות לכל המתנדבים והעובדים המסורים שיחדיו אנו מגשימים ופועלים,
רוקמים חלומות ושמחות וגם נהנים ,נתקלים במהמורות וגם אותן יד ביד עוברים.
אז לכל אחד ואחת (ולשמחתנו המעורבות החברתית עולה ועולה משנה לשנה)

תודה מקרב לב!

ברצוני לאחל לכל התושבים שתהא שנה זו מלאת ברכות ושמחות,
שנזכה השנה לאהוב את האחר על מעלותיו,
שנזכה לעזור איש לרעהו ,שמחשבותינו ומעשינו יהיו טובים.
שהשנה שבפתחנו תהיה מתוקה מדבש ונוטפת טוב.
בברכה
רונית כהן ,רכזת הקהילה

"במשפחה שלנו" "ביננו" תיאטרון לחישה

פאר טסי ולהקתו

פסיפס קהילתי ענק

"אבן הברקת"
פרח קטן 2

אלידע בר שאול

ד"ר קידר

להקת האולטרס

חנוך רוזן

האחים גת

מופע קסמים עם ג'יני הקוסם
הקרקס האפריקאי
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מסיבת קיץ ומופע סטנד אפ עם מני מלכה

פעילות שבועות

פתיחת בריכה עם מתנפחי ענק

נופש יום האישה בעכו

חגיגת ל"ג בעומר
מופע סיום חוגים

חגיגות עצמאות
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הספירה לאחור כבר החלה
והשנה החדשה כבר פותחת דלתותיה לרווחה.
עוד רגע קט היא תופיע,
ריחנית ,חדשה ורעננה...
רגע לפני שנשוב ונתגלגל לנו בין החודשים העוברים במהרה,
נספר לכם קצת על מה שקורה כאן בקהילה.

נפתח צוהר אל עולם המועדוניות שפועלות מדי יום ביישובנו,
עולם מלא בפעילות עשירה המתרחשת ממש כאן בתוכנו.
שתי מועדוניות לילדי א'-ו'  ,אשר ילדים רבים מהישוב מדי יום אליהן נוהרים,
ונהנים שם ממגוון פעילויות וקשת רחבה של מענים.
סיוע בלמידה ,ארוחת צהריים חמה ,חוגים ושלל פעילויות,
המצטרפות להרבה רגעי כיף והנאות!
והשנה זכו הילדים לחוג התעמלות קרקע לבנים ,וחוג פיתוח קול לבנות!
כפי הניתן לראות ,פעילות המועדוניות משולבת בפעילויות הקהילה,
תוך השתתפות ולקיחת חלק בטקסים השונים ברגעי עצב וגם שמחה.
ומדי חודש ,כמו שעון ,מפגשי הורים וילדים חווייתיים ומלאי הנאה,
שם נפגשות האימהות על קפה ועוגה,
לומדות יחד ,ואחת מהשנייה,
על הנושאים הבוערים בתוך המשפחה.
ולקינוח מצטרפים הילדים ,לפעילות משותפת ומגבשת.
ומאחר ואצלנו במועדוניות ,נותנים מקום של כבוד גם לעולם הרגשות,
קיימנו שתי קבוצות לעבודה רגשית באמצעות יצירה ואומנות.
את פעילות המועדוניות ליוו כבכל שנה ,המדריכות המסורות,
יחד עם בנות השירות הלאומי שהפכו לחלק מהנוף המקומי.
את הקיץ גם השנה עברנו כישוב עם פעילות ענפה
שכמעט ולא השאירה דקה פנויה...
גם כאן זכו ילדי המועדונית
להשתתף בקייטנת כיופים-עמיחי בעלות ממש סמלית
ומה לשנה החדשה?
הפתעה!
מועדונית נוספת ,חדשה היישר מהאריזה נפתחת לראשונה!
מיועדת לילדי ו'-ז' ,וכהכנה לחטיבה!
ובע"ה עוד מגוון פעילויות ומענים ועשייה ברוכה
עליהם בע"ה נספר לכם בעלון הבא...

תהלה מונדני-עו"ס המועדוניות
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מה היה לנו?
קבוצות אימון כדורגל מקצועי עם המאמן – משה חפץ לנוער בנים .הקבוצות נפגשו אחת לשבוע בימי ראשון בערב
למשחק שכולו כיף ושחרור .היה לנו גם משחק מול בית אל – החבר'ה הראו מקצועיות ויכולת משחק גבוה.

אז מה יהיה לנו?
מועדון נערות ז'-ט'
מקום משלי .חברות אמיתית .אוכל מפנק .אותנטיות .חופש ליצור.
להיות אני .שחרור .כיף .תשובות לשאלות שמעסיקות אותי.
מתי? ימי שלישי13:40-18:00 ,
איפה? במרכז המסחרי מול המועצה.
מנחה :אחוה רויכמן
קבוצת אימהות לנערות מתבגרות
מקום בשבילי .זמן איכות .חיבור לעצמי .שחרור .העצמה .כוח .חיבור והבנה למתבגרת שלי .ידע.
מתי? ימי חמישי 12 .20:00-22:00 ,מפגשים
איפה? במרכז המסחרי מול המועצה.
מנחות :מיכל ויצמן ואחוה רויכמן
אימון כדורגל לנוער בנים
מקצועיות .חבר'ה .עבודת צוות .כיף .שחרור .להעז.
מתי? ימי ראשון .ה'-ח'  .19:30-20:45ט'-יב' 21:00-22:15
איפה? במגרש הכדורסל המקורה.
מאמן :משה חפץ

אחוה רויכמן –עו"ס נוער וצעירים

 30ילדים זכו לצאת לשנה רביעית של קייטנת נשמ"א( ,נוער שילה ,מעלה אפרים)
 3ימים ולילות מלאים בכיף ,פעילות העשרה וחוויות חדשות!
זאת כמובן הודות לנוער שילה ,על האירוח שכל כולו מפעל עשיר של נתינה!
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חשוב לציין שהתכנון וגיוס הכספים על ידי נוער שילה לטובת קיום הקייטנה
מתחיל עוד חודשים לפני בוא הקיץ .הם מתארגנים בוועדות ובחלוקת תפקידים,
כל אחד מוצא את המקום שמתאים לו ,אם זה בהדרכה ,בוועדת תכנון ,לוגיסטיקה ,אוכל וכו'.
במשך  3ימים ו 3-לילות ראינו את בני הנוער עם המדריכים של מעלה אפרים
חדורי ההתלהבות ,אשר לקחו על עצמם אחריות ומעורבות חברתית ,כשעזרה לזולת
היא שמניעה אותם .בכל שנה יש בני נוער חדשים וגם ילדים חדשים שמגיעים ממעלה אפרים.
יש כבר קשרים שנבנו והילדים והמדריכים ממש מחכים להיפגש שוב.
מדהים לראות איך הקייטנה משאירה טעם של עוד .יש מדריכים ששומרים על קשר
ומבקרים את הילדים במהלך השנה ,אם זה באופן פרטני או במפגש מאורגן,
כמו שהיה השנה שהנוער הגיע למועדונית במעלה אפרים למסיבת חנוכה.
גם המדריכים ממעלה אפרים נהנים מהמפגש עם נוער שילה
ומבקשים לפתח את הקשר הזה.

תודה ענקית למדריכים המסורים שליוו את הקייטנה:
ליאור ,ארינה ,בר ,עדן ,יפים ושמואל!
ותודה מכל הלב לנוער שילה-
אשר מפעילים את הפרויקט המדהים הזה ,זו השנה הרביעית!

תושבי מעלה אפרים היקרים הוזמנו להשתתף בערב שכולו טוב בנושא

"מתנדבים בקהילה"
במהלך הערב התקיימה פעילות חווייתית ,כיבוד מפנק,
הוקרה למתנדבים הקיימים ,גיוס מתנדבים חדשים ופגישות עבודה בצוותים השונים.
כל מתנדב יצא עם שי והמתנדבים בחירום קיבלו ציוד עזר!
תודה לכל המתנדבים שהגיעו!
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השנה הוצאנו פרויקט מיוחד 30 :הורים וילדים יצאו לארבעה ימים
בתנאי נופש במלון "עדן אין" בזיכרון יעקב.
הסדנא הייתה מלווה על ידי מנחה מקסימה בנוסף לצוות של הרווחה.
הסדנא נפתחה עם יצירת "תעודת הזהות" המאפיינת את המשפחה
ואת המשתתפים בסדנא .לאחר היצירה כל משפחה הציגה את תעודת הזהות שלה.
במשך הנופש ,המשפחות השתתפו בפעילויות משותפות הכוללות קרקס ,דרבוקומניה,
סיפור ,יצירה ,פעילות עם בעלי חיים ,סיור בזיכרון יעקב ,פעילות סדנת קסמים ,וקריוקי.
בנוסף ההורים עברו סדנה לבד במיוחד עבורם!
התקיים מפגש סיכום עם המשתתפים ,מפקחת ממשרד הרווחה ועו"ס מהמחלקה.
הילדים מאוד נהנו מהפעילויות ומזמן האיכות עם ההורים.
ההורים שיתפו בכלים שקיבלו ומהחוויה של הביחד עם המשפחה והקבוצה
וכמובן כולם נהנו מהפינוק של המלון.
פה אחד כולם אמרו שהנופש השאיר טעם של עוד ....

כבכול שנה ,בזכות התרומה הנדיבה של ארגון "מיד ליד" ו"הקרן לידידות" ,חילקנו בחורף שמיכות לנזקקים.
בנוסף חילקנו השנה ,מעילים מחממים ,תרומה מארגון "שוועת עניים".
לקראת חג פסח ,משפחות קיבלו תווים מ"הקרן לידידות" ללכת לקניות
ובפתיחת שנת הלימודים חילקנו ילקוטים וציוד לבית הספר.

בברכת שנה טובה ומתוקה שתתחדש על כולנו!
שנה בה נראה ברכה גדולה במעשה ידינו.
שנה מלאה וגדושה בטוב ,בשמחה ,באהבה,
בעשיה ברוכה ,בצמיחה,
בנחת ושלווה!

חוה קליינמן -עו"ס -מנהלת
וצוות המחלקה
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המחלקה לשירותים חברתיים ,עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המדור לאזרחים ותיקים
במועצה ,בניהולה של ענבל למברגר.

אז מה היה לנו בשנה שעברה במועדון?
* הרצאתו של יצחק כרמלי" ,היהודי הנודד" ,על מסעותיו בעולם לחיפוש יהודים.
*פסטיבל "אורות" המדהים -שם שמענו את הרצאותיהם של האלוף דורון רובין והרצאתו
של אלידע בר שאול.
*סדנת קטורת עם גיא ארליך *סדנת מחזור טריקו *סדנת תאטרון ומסיכות *הרצאה עם
הבימאית עינת קפאח -המשפחה בראי הקולנוע *סדנת וואשי טייפ *סדנת צביעה בעץ
*סדנת עיסת נייר *הרצאה בנושא "שימור זיכרונות".

*נסענו לישוב קידה ,לסדנת זכוכית.
החברים הכינו דברים מדהימים .תכשיטים ,קעריות ,תמונות ועוד...
*נסענו לאתר גלגל המקראית שם עברנו הדרכה על האתר והאזור,
לאחר מכן השתתפנו בסדנת פסיפס.
לסיום אכלנו ארוחת צהרים טעימה במסעדה במקום.
תוצרים מסדנת הזכוכית
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*לשמחתנו ,לקחו עמנו חלק בהעברת הרצאות/סדנאות ,גם מרצים תושבי הישוב:
* נתי צמרת עם הרצאה על בית חשמונאי.
והדרכה בטיול מקסים ומחכים לאזור ים המלח.
* שוש גרינברג -הרצאה בנושא צמצום כעסים.
*יערה בן עמי -סדנת עיסת נייר.

*אמיר מלול-בקריוקי שמח במיוחד במסיבת פורים.
*יעקב בן עמי אגרונום ויינן בסדנת יין כולל טעימות.

*סדרת הרצאות בת שלושה מפגשים
בנושא" :שינוי תודעתי לחיים".
עם ערן בראונשטיין מאמן ומנחה .NLP

אז מה הוא בעצם מועדון "שלישי בכיף"?
מועדון הפועל בימי שלישי בבוקר במתנ"ס מעלה אפרים .המיועד בעיקרו לאזרחים ותיקים
תושבי הישוב והסביבה .עם זאת ,אנחנו מקדמים בברכה כל אדם בוגר המעוניין להשתתף עמנו
במועדון ,אם זה באופן קבוע או באופן חד פעמי.
במועדון מתקיימות במהלך השנה מגוון הרצאות וסדנאות איכותיות .בנוסף אנו נוסעים
לטיולים והצגות מספר פעמים בשנה.
עלות לשנה  500ש"ח .כשניתן לחלק לתשלומים של  ₪ 50בחודש.
ניתן אף להגיע כמעט לכל המפגשים ,באופן חד פעמי ,בתשלום שמשתנה לפי התוכנית.
כל מפגש אנחנו נהנים מקפה ומאפה בתחילת הבוקר ,ומארוחת צהרים טעימה לאחר הפעילות.
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פתחנו את השנה במופע טלפתיה עוצר נשימה של ניר חיימוביץ -אמן על חושי מהמובילים
בתחום .צחקנו ,התרגשנו ולא האמנו למראה עינינו.

בשנה הקרובה יהיו לנו שלל הרצאות מרתקות וסדנאות מעניינות כגון:
סדנת זכוכית ,סדנת צילום בסמארטפון ,סדנת קרמיקה ,סדנת עיסת נייר,
הרצאה על תזונה בריאה ,סדנת תכשיטנות ועוד...
אנא עקבו אחרינו בלוחות המודעות ,במייל היישובי ,בפייסבוק ובאתר החדש של המועצה.
מי שמעוניין שאשלח לו עדכונים במסרונים מוזמן לשלוח לי מסרון עם פרטיו.
מוזמנים להצטרף אלינו! אל תפספסו!

המועדון פועל בימים א' ,ב' ,ד' בשעות 9:00-14:00
בהנחייתה המקצועית של הגב' סבטלנה גורביץ.
במועדון יש מגוון פעילויות בתחום האומנות
(ציור ,סריגה ,רקמה ,פיסול) ,פעילות לחגים ,התעמלות,
סדנאות חיצוניות ,שיעורי מחשב פרטניים עם סטודנט
מכפר הסטודנטים ,טיולים ונסיעה להצגות.
חבורת זמר "שרים בצוותא" ללא עלות נוספת בניצוחם
של ג'ו אבן חיים ושני גלבוע במסגרת פרויקט מגשימים,
בימי שני אחה"צ.

בכל יום פעילות של המועדון נהנים המשתתפים מארוחת בוקר
וארוחת צהרים חמה מגוונת וטעימה והסעות למעוניינים בבוקר ובצהרים.
אם גם אתם רוצים ליהנות ממגוון הפעילויות שהמועדון מציע ,אתם מוזמנים להצטרף אלינו!
עלות לשנה .₪ 540 :ניתן לחלק ל 10-תשלומים.
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ברידג' הינו 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 בין  11:00-13:00במתנ"ס מעלה אפרים ,נפגשים המשתתפים עם דני בן דוד המדריך
שמנחה אותם בכללי המשחק.
דני מדריך בעל ותק של  25שנה.
ניתן להגיע גם ללא ידע מוקדם בברידג'.
עלות לשנה₪ 400 :
(ניתן לחלק ל 10-תשלומים)
* שימו לב! הנחה משמעותית למשתתפים
ביותר ממועדון אחד.

אזרח ותיק המעוניין בעזרה בתחומי המחשב והסמארטפון ,תיקונים קלים בבית ,בחצר וכדומה,
מוזמן לפנות אלי.
כמו כן ,אזרח ותיק המעוניין לשכור פועלים לצורך עבודות אצלו בבית ,מוזמן לפנות אלי ואפנה
אותו לתושב היישוב המעוניין לעזור לאנשים ללא עלות ,בתיווך בינם לבין אנשי המקצוע
והשוואת מחירים.

 *8840מוקד לפניות אזרחים ותיקים-
מומלץ לפנות אליהם לגבי:
בירור זכויות אזרחים ותיקים ,ביטוח לאומי ,בריאות סיעוד ורווחה ,דיור פנסיה והכנה לפרישה,
צרכנות תרבות ופנאי ,התנדבות לימודים ותעסוקה.

אני מאחלת לכל משפחת מעלה אפרים ולכל עם ישראל
שנה טובה ומתוקה!
שנזכה להמשך פעילות ענפה ולשותפות אתכם,
אזרחיה הוותיקים של מעלה אפרים.
ענבל למברגר -רכזת אזרחים ותיקים
נייד ,050-2186880 :משרד02-96667570 :
Vatikim.me@gmail.com

במעלה אפרים האזרחים הוותיקים ראשונים במעלה!
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איך לקדם התנהגות רצויה אצל ילדכם
מאת רשי קור ,מנהל השירות הפסיכולוגי
לכל אחד מילדנו ישנן יכולות וחולשות .כמו כן ,ההתנהגות של ילדנו לפעמים מדהימה ולפעמים בעייתית.
אחד התפקידים המרכזיים שלנו כהורים היא לעודד את ההתנהגות הרצויה של ילדינו ולצמצם את
ההתנהגות הבעייתית .אחד הכלים היעילים ביותר כדי להשיג מטרה זו היא בניית תכנית התנהגותית.
להלן עקרונות לתוכנית התנהגותית:
 להתמקד במספר מצומצם של התנהגויות (אחת או שתיים). לתאר בצורה ברורה ככל האפשר את ההתנהגות שעליה עובדים(כולל דוגמאות למה נחשב כהתנהגות שעליה עובדים ומה לא נחשב).
 לקבוע תוצאות ברורות ומוסכמות מה יחשב כעמידה בתנאי התוכנית וביעדים ומה לחוסר עמידהביעדים.
 להתחשב בתפקוד הנוכחי ביחס להתנהגות הממוקדת וליצור רצף של הצלחה ,בהתחלה על ידי קביעתיעדים קלים להשגה .עם הזמן ,נתאים את הרף להצלחה.
יש לבנות את התוכנית ביחד עם הילד ולדרבן את הרעיונות שלו\ה .חשוב לנהל את השיחה על התוכנית
ההתנהגותית בזמן רגוע ,כאשר כולם במצב רוח חיובי .חשוב להשיג את הסכמתו של הילד לכל פרטי
התוכנית כולל מה תהיה התגובה להתנהגות לא רצויה.
מגיל גן חובה ומעלה אני ממליץ על מתן דמי כיס שבועיים .דמי כיס מאפשרים לילד להבין את המושג
של כסף ,ממחיש את היתרונות והחסרונות של לשמור את הכסף לעומת לבזבז אותו על דברים רגעיים
ונותן להם מידה של עצמאות על חייהם .בנוסף לכך ,הוא נותן להורה כלי שהוא יכול להשתמש בו לדרבן
התנהגות חיובית .במשפחה שלי ,דמי הכיס מחולק לשניים .ילדיי מקבלים סכום כסף (נמוך) על עמידה
בציפיות וכללים פשוטים ולא בעייתיים בדרך כלל ,כגון מילוי המשימות השבועיות בבית (עריכת שולחן,
פינוי האשפה ,ניקון החדר).
הם יכולים להרוויח סכום נוסף על עמידה בתוכנית ההתנהגותית .התוכנית שלנו תלויה על המקרר ובכל
לילה אחרי שילדינו הולכים לישון אני ואשתי ממלאים את הטבלה וככה מונעים ויכוחים ומירמור
מהסטטוס שלהם במהלך היום.
במקרים רבים ,מיד אחרי שבונים תכנית התנהגותית ,ההתנהגות שעליה עובדים משתפרת באופן קיצוני
והילד עובר בקלות את הסף הנקבע .יש נטייה לחגוג את השיפור ולהפסיק להתמיד בתוכנית בצורה עקבית
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ומדוקדקת ,אך זו טעות .אחרי שהילד מוכיח שהוא יכול להצליח ,חשוב להעלות את הרף ולהמשיך עם
התוכנית .לתהליכים שגרמו להתנהגות הלא רצויה לקח זמן להתפתח ולהשתרש ולכן ,יקח זמן לגרום
לשיפור משמעותי .כל חודש ,כדאי להעריך את ההתקדמות ולבחור יעדים חדשים.
עם הזמן ,צפוי שההתלהבות כלפי התוכנית תרד הן מצדכם והן מצד ילדכם .זה בסדר גמור להניח את
הרעיון לתקופה ,עד שאתם שוב מרגישים שתוכנית כזו יכולה להועיל .ניתן לבנות תכנית המציבה יעד
למספר ילדים ביחד ורק על ידי שיתוף פעולה ,כולם מרוויחים .אפשר להיות מאד יצירתיים בתוכניות
ולבנות משהו שגם אתם וגם ילדכם תיהנו לבצע.

במידה ואתם רוצים להיפגש איתי כדי לחשוב ביחד איך אפשר לבנות תכנית התנהגותית
שתקדם את ילדכם ,אתם מוזמנים ליצור איתי קשר.

שנה טובה!
רשי קור
מנהל השרות הפסיכולוגי-חינוכי
052-263-8606

"קב"ס?! מה זאת אומרת?"
על פי החוק ,כל ילד במדינת ישראל חייב להימצא במסגרת חינוכית מגיל  3ועד גיל .18
תפקיד הקב"ס ,קצין הביקור הסדיר ,לבדוק ולוודא שאכן כל הילדים נמצאים במסגרות הלימוד ומתפקדים
כתלמידים .תלמיד שאינו לומד נקרא תלמיד "נושר".
את הנשירה אנחנו מחלקים לסמויה וגלויה:
הנשירה הסמויה היא כאשר תלמיד מגיע ונצפה בבית ספר אך אינו מתפקד כתלמיד -לא לומד ,לא מכין ש"ב
ומטלות ,הישגיו נמוכים וכדו' ,יתכן ותלמיד בנשירה סמויה יאחר ואף יעדר פעמים רבות מבית הספר.
בנשירה גלויה התלמיד מרבה להחסיר ,אינו מגיע ימים רבים ותקופות רצופות לבית הספר ובעצם מנתק קשר עם
המוסד החינוכי.
הקב"ס ,עובד עם בית הספר ,באיתור וגילוי התלמידים האלה,
וכן עם ההורים והתלמידים בחשיבה וניסיון להקל עליהם את התפקוד בבית הספר ולהחזירם למעגל הלמידה.
אני נמצאת במועצה בימים א',ב',ד',ה' בין השעות ,9:00-12:30
אשמח מאוד לעזור בכל מקרה של שאלה או קושי בנושא תפקוד בביה"ס.

שתהיה לכולנו שנה מלאה בלמידה וגילויים חדשים!
מיכל קופליק ,קב"סית מעלה אפרים
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הספרייה הציבורית מעלה אפרים מאחלת לתושבים היקרים שנה טובה ומתוקה.
שנה של התחלות חדשות וצמיחה ,שנה של דיצה ואורה ,של בריאות ושפע.
 ...תחל שנה וברכותיה ,גמר חתימה טובה.
מאחלות
סבטלנה נסטרנקו ואורית קמחי
הטלפון בספריה02-9947358 :

סדנת בובנאות מאי 2016

שעת סיפור לילדי הקייטנות יולי 2016
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בשעה טובה ,אנו מקבלים בברכה את בנות חב"ד שנת תשע"ו!!!
הבנות המקסימות הגיעו במיוחד בשבילנו ,קהילת מעלה אפרים,
לתרום מכישרונותיהם 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 פעילויות מיוחדות בשיתוף עם 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...
בברכת שנה פורייה ומוצלחת ,כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה,
שנת גאולה שלמה לכל עם ישראל!
לתיאום שיעור ,חברותא או שעת משפחה ,ניתן ליצור קשר עם ריקי משה 050-5863338
למידע על תכניות הפעילויות השונות ניתן ליצור קשר עם אליענה מאיר052-8109856
למעוניינים ,ניתן לקבוע שיעורי הכנה לבר מצווה בטל' מס' 0587177063
שימו לב! יתכנו שינויים בשעות עם כניסתו של שעון החורף.
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כפר סטודנטים מעלה אפרים מסכם שנת פעילות!
קודם כל ...חשוב שתדעו  עמותת קדמה גדלה!
יש לנו כבר  6כפרי סטודנטים ברחבי הארץ .במעלה אפרים ,ברימונים ,פני קדם ,אלמוג ,קצרין ושמעה.
אנחנו ממשיכים בפעילות שלנו ,מעמיקים את היסודות ועושים טוב לצעירים ,לתושבים ולארץ ישראל

ועכשיו חזרה אלינו ..מעלה אפרים .מה היה לנו השנה?
בכפר  40סטודנטים ,כל סטודנט התנדב ביישוב במהלך השנה..
במה התנדבנו?
פתחנו מרכז העשרה לילדי כיתות א'-ו'  ,בימים שלישי ורביעי.
הילדים התגבשו כקבוצה ,השתתפו במגוון פעילויות,
שתלו גינת פר"ח בכפר הסטודנטים ועוד..
בשנה הקרובה ,המרכז יגדיל את הפעילות
לארבעה ימים בשבוע
והסטודנטים יעבירו את הפעילויות השונות..
מוזמנים בשמחה להגיע ולהכיר אותנו,
וכמובן ליהנות מהפעילויות בשנה הקרובה!
מועדון נוער
הסטודנטים הגיעו למרכז פעמיים בשבוע וסייעו בלמידה במקצועות השונים.
נוצר קשר אישי ,הצלחה בלימודים וחוויה שונה
חונכות אישית
מגוון ילדים ובני נוער ביישוב קיבלו חונך מכפר הסטודנטים ונפגשו פעמיים בשבוע.
למדו יחד ,טיילו יחד וצברו מגוון חוויות!
בשנה הקרובה ,הסטודנטים יפעלו באותה מתכונת
ויתחברו לילדי ונוער היישוב בדרכים חווייתיות
קשישים
הסטודנטים התנדבו במועדוני הקשישים בבקרים,
נוצר קשר אישי עם הקשישים דרך ביקורי בית שעשינו לקראת פורים,
והיום הסטודנטים מבקרים שם באופן תדיר מסייעים בדרכים שונות-
שיפוצים ,גינות ועוד ..בעזרת ה' נמשיך בכך גם בשנה הקרובה!
תיכון
הסטודנטים התנדבו בתיכון ירדן בכיתות השונות ,העבירו שיעורים ,פעילויות ועוד..
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קומונת ש"ש ( שנת שירות)
חבורה של חבר'ה צעירים לפני צבא פעלה השנה במעלה אפרים!
הש"ש עבדו בחקלאות בבקרים ובצהריים הקימו סניף של הנוער הלאומי
ביישוב רימונים ,התנדבו במועדוניות ביישוב ,אצל משפחות שהצטרכו סיוע ועוד..
הקומונה לא תפעל השנה במעלה אפרים ,אולי בהמשך נזכה לחדש את הפעילות.
בנוסף ,הסטודנטים התנדבו בפרויקטים השונים שפעלו ביישוב-
פעילויות יישוביות ,טקסים ,מסיבות ,קייטנת לילה לבן,
הדרכות של איכות הסביבה בבסיסים הצבאיים באזור ועוד..
השנה מגיעים סטודנטים חדשים לכפר,
להתחיל עוד שנה של עשייה ,חיבור וכיף.
בתחילת נובמבר אנחנו חוזרים לפעילות
מחכים הרבה הרבה דברים טובים ..תתכוננו..

דבר מנהלת כפר הסטודנטים:
אני נכנסת לשנה השנייה של התפקיד ,ועדיין בהתרגשות גדולה.
אני מרגישה שהנוכחות של כפר הסטודנטים,
יוצרת גל גדול של חיבור ליישוב ,של עזרה הדדית וערבות הדדית וכן גשר בין אוכלוסיות שונות.
אני רוצה ומייחלת שהשנה נעמיק את הקשר ליישוב ואליכם ,התושבים ,על גווניכם השונים.
שניצור שיתופי פעולה חדשים ונמצה את היכולות ,של שני הצדדים.
אני מזמינה כל אחד ואחת מכם ,לבוא לבקר אותנו בכפר ולהכיר את הסטודנטים.
נשמח לשמוע על כל רעיון לשיתוף פעולה שיש למי מכם,
על יוזמה שבא לו לממש ומחפש עם מי ,או סתם מישהו לשבת אתו לקפה
בנוסף ,השנה אנחנו מתכננים לפתוח מרכז תרבות אזורי שייתן מענה לצעירי האזור ולכם! המרכז יהיה בתוך כפר
הסטודנטים ויהווה מקום מפגש שבועי על כוס בירה ומוזיקה טובה.
אנחנו שואפים שהמקום ישמש כבמה לצעירי היישוב והאזור ,מקום בו יוכלו להופיע ולהציג כישרונות שונים וכן עוד
הפתעות רבות שיפורסמו בהמשך..

בהצלחה רבה!

מוריאל ניזרי
מנהלת כפר הסטודנטים מעלה אפרים

050-8890813
*עקבו אחרינו בפייסבוק" -כפר הסטודנטים מעלה אפרים"
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בשנה שחלפה התברכנו בשפע מעשים טובים ועזרה הדדית.
על כן ,החלטנו להקדיש לנושא סדרת כתבות אשר באות להראות את כל הטוב
שסובב אותנו ונעשה לפעמים בשקט בשקט...מבלי שנבחין בכך 
בכתבות שלפניכם נספר על יום המעשים הטובים בהשתתפות תלמידי תיכון "ירדן",
על משפחת סגל היקרה והתרומה יוצאת הדופן שלהם ,על משפחת מוקטל היקרה
במעשה אצילי במיוחד ועל יום ההתנדבות הענק שהתקיים ומנה עשרות מתנדבים.

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים שהתקיים במרץ  ,2016הינו יוזמה מבורכת של עמותת רוח טובה .במסגרת יוזמה
מופלאה זו יצאו תלמידי תיכון "ירדן" ומוריהם להתנדב בגני הילדים ובמעון ותלמידי "מכינת בני דוד"
התנדבו במועדוניות .ברצוננו להודות לתלמידי תיכון ירדן ,למורים שהצטרפו ,לאיילת רוזן ,המורה
לאומנות ,לאלישבע פראן וכמובן לאילנית הלל יהודה ,מנהלת בית הספר .את הפן האומנותי הובילה
בהתנדבות האמנית המוכשרת ,המורה לאמנות בביה"ס ,הגב' איילת רוזן .איילת הגיעה לפגישות
מקדימות עם המסגרות על מנת להבין אילו נושאים מרכזיים ישולבו בציורים .לאחר מכן ,ציירה את קווי
המתאר על הקירות ,אותם ילדי התיכון ומוריהם צבעו בכישרון רב ובצבעים אשר הפיחו בהם חיים.
אפילו הגשם שטפטף ,לא עצר אף אחד מלהמשיך במלאכה והנה התוצאות לפניכם:

בגן פשוש

איילת המורה לאמנות
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שותלים
בתלמוד תורה

תבלינים ופרחים

בגן רימון

במעון ילדוד'ס

במועדונית אפרוחים
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בוחן כליות

כתבה :רחלי מושקוביץ

מי שהציץ לאחרונה לחצר של משפחת סגל הצעירה ,ראה את השלטים על דלת הבית-
"אבא התותח שלנו! גאים בך!" לגאווה הזו יש סיבה מוצדקת ,וסיפור שנוגע עמוק בבטן.
לוי סגל ,בן  ,27נשוי למלי ,ואב לשלושה ,מתגורר במעלה אפרים כשנתיים .היום ,הוא מתהלך ברחובות
הישוב עם פחות כליה אחת ,ועם יותר שמחה בלב .אחת מכליותיו בחר לוי לתרום לאשה שלא הכיר.
כברת דרך עברה עליו מרגע נביטת הרעיון .המפגש הראשוני שלו בנושא היה כשהרב בישיבה בה למד שיתף
אותו ברצון שלו לתרום כליה .לוי הסתקרן והתחיל לבדוק קצת במה הדברים אמורים" .ביררתי קצת,
וזה הלהיב אותי ,אבל לקח לי הרבה זמן להתבשל" .הרגע שבו הרעיון קיבל התנעה מעשית לפעולה ,היה
כשחבר בעבודה סיפר ללוי שהוא תרם כליה .לוי והחבר עוסקים בעבודת בניין ,מה שמצריך כוח פיזי
משמעותי" .חשבתי על זה הרבה ,אני רואה בנאדם שעובד ומתפקד כרגיל ,לא שמים לב שהוא תרם כליה.
וזה הוריד לי את השאלות .אין שאלה ,אני יכול להציל יהודי ולחזור לחיים רגילים".
מכאן הפניה ל"מתנת חיים" הייתה קצרה" .מתנת חיים" היא עמותה המלווה תורמים ונתרמים של
כליות ,ומשדכת ביניהם .פעילות העמותה היא בהתנדבות מלאה ,וכן התורמים כליה -עושים זאת
בהתנדבות מלאה.
מה שהיה פשוט ללוי ,הבשיל לאט יותר אצל מלי" .עם כל שלב שעברתי גם אשתי הפכה להיות שותפה
נלהבת יותר לעניין .בהתחלה היה לה לא פשוט .ברעיון היא כמובן הסכימה שזה חשוב ,אבל בפועל היה
לה פחד וחשש לא מועט מתרומה כזו" .כשמלי התוודעה לרמת הסיכון הנמוכה ולגודל החשיבות של
התרומה ,היא הפכה לשותפה מלאה לחזון של בעלה" .וכשמלי החליטה שכן -היא אמרה לי :יאללה ,תרוץ
על זה .היא ממש שמחה איתי".

הכליה של לוי הפיחה חיים מחדש בגוף אחר .את הכליה קיבלה אישה בת  50מבאר שבע שלוי לא ידע עליה
ולא פגש אותה עד ערב התרומה .וגם המפגש הזה קרה בטעות ,כשבעלה של הנתרמת נתקל בלוי במחלקה
ובאקראי הבין שהוא התורם לאשתו .העמותה מאפשרת לתורם לבחור אם לדעת למי הוא תורם ,ואם כן
מתי לפגוש בו .יש תורמים שיוצרים קשר עמוק של מפגשים ארוכים כבר הרבה לפני התרומה ,לוי מצדו
לא רצה לפגוש את הנתרם עד רגע הניתוח.
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"לא רציתי לדעת למי אני תורם ,כדי להיות נקי מבפנים .לא להיות מוטרד משאלות כמו -מי מקבל את
הכליה ,ואם זה מבוגר אולי זה פחות שווה ,ואולי עדיף להשקיע במושתל צעיר רציתי לתרום חיים וזהו ,
בלי שיקולים" .הכנות הפשוטה שלו נוגעת ,ועוברת דרך מילים שנראות לו מובנות מאליהן.
המפגש עם הנתרמת ובעלה נצרב ונחקק בלב הנוכחים .הבעל חיבק את לוי ולא הסתיר את ההתרגשות
הגדולה .הוא אמר לי" :התפללתי עליך כבר שלושה חודשים ,אתה הבן שלי עכשיו .הייתה שם הרבה
התרגשות .זו אישה מאד מיוחדת" ,מספר לוי על הנושאת את כלייתו" ,היא זוכת פרס החינוך,
שעזבה את החינוך בגלל מחלת הכליות .היום טוב לראות אותה הולכת ,ישנה ,חיה ב"ה".
כשהוא מנסה לשחזר את התחושות שלו אחרי הניתוח ,הוא נזכר בשלבים" .בהתחלה הייתי באורות ,אולי
בגלל חומר ההרדמה .לא מרגישים את הכאב כי הוא עדיין מטושטש" .מה שחיזק אותו במיוחד היה רגע
שקרה יומיים אחרי הניתוח .לוי היה מאושפז להתאוששות ,כשהמאושפז לידו היה מישהו שבדיוק לפני
יומיים קיבל כליה" .ראיתי אותו פעיל מאד ,קם ,הולך ,מדבר ,מסתובב .שאלתי אותו -איך יכול להיות
שתרמתי כליה ואני ככה כאוב ,ואתה קיבלת כליה ומסתובב כמו ? ----והתשובה שלו הייתה :כל יום
בדיאליזה יותר קשה לו מהתאוששות מניתוח .זה נתן לי פרופורציה -מה הכאב הקטן שלי לעומת מישהו
ששנים על שנים סובל כל כך הרבה בטיפולי דיאליזה? זה חיזק אותי מול הקושי הנקודתי".
ארבעה ימים שהה לוי במרכז הרפואי" .כשחזרתי -נחתי הרבה ,קצת הלכתי ,קצת יצאתי לבית הכנסת,
ולאט לאט חזרתי לתפקוד מלא תוך שבוע –שבועיים ,כמו כל ניתוח" .גם הילדים היו שותפים ,בדרכם.
הגדול -בן  -4ידע שאבא הולך לעבור סוג של ניתוח,
וכולם הבינו שלא קופצים על אבא,
"מתנת חיים" ציידו את ההורים
בספר ילדים חייכני הניתן לילדי התורם.
הספר תיאר לילדים איך הכליה עוברת דירה,
ובעצם נתן להם מעט מושג מה אבא עשה.
איך התגובות?
לוי מחלק את התגובות ללפני ואחרי .לפני הניתוח היו מהמשפחה המורחבת ומהחברים שהיו מאד בלחץ,
מה שלא חיזק את ידיו .בצידם היו גם הרבה שפרגנו ,אך בכל אופן לוי העדיף לא לספר על התכנית.
התגובות אחרי הניתוח כבר שונות ,כשסר צל החשש" .כולם אומרים איזה גיבור וצדיק ,אבל קשה לי עם
החשיפה ,עשיתי את החסד שהייתי צריך לעשות ,וזהו .מה אני צריך טפיחות על השכם" .הוא מתהרהר
לרגע ,ומגלה עוד פיסה מהלב" .זה משהו גם קצת פרטי ,זה לא סתם חסד ,זה משהו אישי ,חסד שהוא
חלק מהגוף" .לוי התלבט שוב ושוב אם יש טעם לפרסם את סיפורו" .אבל מלי עודדה אותי שזה יעזור
לאנשים שאולי יתרמו בגלל זה ,כמו שבעצם אני נחשפתי לעניין".
תמליץ לאחרים?
"כל אחד ומה שמתאים לו .אני מאמין שה' ברא את העולם להיטיב ,איפה שנוכל להוסיף טוב ולתקן-
גם אם זה לעשות את הדבר הכי קטן בבית ,או לתרום כליה -צריך לקפוץ על זה בשמחה".
לפעמים מעשה גדול נראה בוהק וחשוב ממעשה טוב אפרורי של שגרה .לוי לא מסתנוור ,ונותן חשיבות
שווה גם למעשים הקטנים של היומיום ,אלו שרחוקים מהתפעלות רבתי .על דלת הבית היה מודבק שלט
נוסף עם מילותיו של הרבי מפיאסצנה" :הדבר הגדול ביותר בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר".
30

יום התנדבות
ב 20.3-הגיעו אלינו תלמידי כיתות י' מישיבת קרני שומרון ,להתנדב ולעשות טוב
בישוב .כ 70-נערים התנדבו וסייעו בבתים ובחצרות של משפחות וקשישים וגם
קישטו לנו את הישוב בציורי קיר צבעוניים .ברצוננו להודות למנהל ישיבת ההסדר
דאז במעלה אפרים ,מר עמיחי מי-רום ,למולה ,תלמיד הישיבה המוכשר ,אשר עמל
וצייר את כל הסקיצות על הקירות וכמובן לתלמידי הישיבה התיכונית ,על העשייה
המבורכת ,לראש הישיבה הרב מייטליס ולרמ"ים :הרב צבי ינאי ,הרב מיימוני והרב
שרייה.
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השבת אבדה

כתבה :הרבנית חני גליצנשטיין
בוקר יום ראשון שגרתי ,תושבת מעלה אפרים נסעה בקו  161לכיוון המרכז.
לפני שירדה מהאוטובוס לפתע שמה לב ל"חפץ חשוד" המתנוצץ מאחד המושבים.
במבט קרוב מתברר שזהו ארנק שככל הנראה נפל ונשכח מאחד הנוסעים.
בעיון קטן מתברר ,שבתוך הארנק יש שטרות רבים של שקלים ודולרים.
במצבים כאלו בדרך כלל מתחיל ה"יצר" לשכנע אותנו...
"אף אחד לא ידע" ,"...את מאוד זקוקה לכסף הזה"...
אך ,קרן מוקטל ,האישה הצדיקה ,לרגע לא נכנעה למחשבות "זרות".
"הזדמנות לעשות מצוות השבת אבדה" שמחה בליבה.
היא פתחה את הארנק .בכרטיס ה זיהוי היה כתוב באותיות סיניות ובאנגלית
' .'SHAINGHAIבמרץ רב היא פתחה בחיפוש אחרי בעל הארנק ,היא ניסתה להתקשר
למספר המופיע ,אך המזכירה שענתה דיברה סינית שוטף ..ללא הועיל...
היא לא התייאשה ,דרך אתר האינטרנט ,עוד מספרים ...השקיעה מאמצים רבים עד שבסוף
קיבלה מענה בו ענו לה בעברית.
מתברר שזהו "בית חב"ד בשנגחי – סין .ואכן הבן שלהם התארח אצלנו בשבת .קרן הזדרזה
להחזיר לנו את הארנק עם כל התכולה (וגם זה במאמצים עד שהשיגה אותנו).
רצינו להודות לה על האכפתיות ודאגת הזולת המופלאה .שה' יחזיר לה ולכל משפחתה שפע
רב בבריאות ובפרנסה .בגשמיות וברוחניות!
וממנה נלמד כולנו ובזכות אהבת ישראל בוודאי נזכה מיד לביאת הגואל בגאולה השלימה.

"צימר נוף הבקעה -צימר חברתי"
משפחת מעלה אפרים היקרה!
לפני שזכינו להכיר את מעלה אפרים ,חיפשנו את המקום בו נרצה לגור..
בין הדברים שחיפשנו היה שתהיה לנו אפשרות כל שהיא להכנסת אורחים..
עוד לא ידענו כמה? כיצד? ואיך?
והנה זכינו להתמקם במעלה אפרים ולאט לאט נרקם לו הרעיון של צימר "נוף הבקעה" -צימר
חברתי .זהו צימר שיהיה מיועד בעיקר לזוגות מאותגרי פוריות ולזוגות מוגבלים כלכלית.למה בחרנו
דווקא בזוגות אלו? זאת מכיוון שאנו רואים ומכירים חברים טובים שחווים זאת יום יום ,שעה שעה.
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עבורם ,לצאת לחופשה במחיר שפוי( ,בתוך כל הלחץ שבו הם נתונים והציפייה המתישה) כמעט
ובלתי אפשרי ולפעמים פשוט נשכח .כל זוג שיגיע אלינו יידע מראש שהוא משלם
לפי יכולתו ,לתחזוקת הצימר בלבד! לא נעשה שום שימוש אחר בכסף זה מעבר לתחזוקת והוספת
פינוקים עבור הצימר .זו לא פרנסתנו ואין לנו שום ציפייה לטווח מחיר .כדי להוציא את הרעיון מן
הכוח אל הפועל אנו צריכים את תמיכתכם! בלעדיכם זה לא יקרה! עד היום לוי עשה את עבודות
השיפוץ מכספנו וכעת עלות סיום השיפוץ היא כ.₪ 63,000 -
בימים אלו אנו לקראת סיום הגיוס בקמפיין "מימון המונים" באתר "הדסטארט".
נכון לכתיבת שורות אלו ,עדיין לא גויס מלוא הסכום .מזמינים אתכם לביתנו לראות מה נעשה עד
כה ומה בתכנון לסיום השיפוץ ,ולשמוע מקרוב כל מה שעולה בדעתכם .כמובן אם לא נגייס את מלוא
הסכום ,לא נקבל את הכסף שגויס עד כה וגם לא יחייבו את מי שכבר תמך ..וזאת על מנת להבטיח
את הצלחת הפרויקט .חשוב לציין שיראו באתר רק את שמכם ולא את הסכום שתמכתם.
הרעיון פשוט ,יש לנו מבחר של מוצרים ושירותים שהוענקו באהבה ומכל הלב ,ע"י אנשים טובים.
אתם מוזמנים לבחור לכם מוצר או שירות והכסף שאתם משלמים עובר לחשבון עבור הצימר רק
בסיום הפרויקט .החשבון מנוהל ע"י אתר הדסטארט בבטיחות מלאה עם כל ההסדרים הנדרשים.
אם אתם מעוניינים לתמוך ללא רכישת מוצר או שירות ,עליכם ללחוץ על התשורה הנמוכה ביותר
 ₪ 35וניתן ידנית לשנות את הסכום לסכום הרלוונטי .נותרו עוד מס' ימים בלבד לגיוס! בואו נגשים
את השקט ,וטיפת הנחת הנצרך כל כך ,לזוגות היקרים הללו .לקבל הודעה מזוג מאותגר פוריות
שמתאר את הקושי היומיומי ומספר עד כמה זה מרגש שמישהו חושב עליו וכמה זה נצרך...
זה מרגש! ואתם ,בהחלט חלק מזה!
* ב"ה הרב מנחם גליצנשטיין המרא דאתרא וכן הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פוע"ה
נתנו את ברכתם וציינו שניתן לתת כמעשר כספים.
* כמובן שאתם כתושבי מעלה אפרים תוכלו להשתמש בצימר לעצמכם,
לאורחים ולכל רעיון אחר ששייך.
מעריכים כל כך את השותפות בדרך!
שנזכה להכיר לזוגות רבים את הבקעה המדהימה ובמיוחד את מעלה אפרים המיוחדת במינה.

כתיבה וחתימה
טובה!
מלי ולוי סגל
הקישור לפרויקט:
https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=20500
ניתן גם לרשום בגוגל :צימר "נוף הבקעה" (הקישור הראשון מפנה לאתר הדסטארט)
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צילום :נח שלמה

