בס"ד

גיליון מס' 7

מידעלי

פרשת פקודי ,ב' באדר ב' 9.3.19
זמני שבת כניסת שבת  17:16יציאת שבת18:19 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים שלום וברכה,
במהלך השבוע הבא נביא לידי ביטוי את החץ המרכזי שאליו
אנו מכוונים לשנים הקרובות ואת יעדי העבודה לשנת התקציב
הקרובה.
כפי שהגדרנו בהתחלה ,ייעדנו את אישור התקציב לתחילת
חודש מרץ ,על מנת שנוכל ללמוד ולהשפיע כבר על התקציב
של שנת  .2019לאור כך ,ביום שני הקרוב נקיים ישיבת אישור
תקציב לשנת  .2019בתקציב זה הבאנו לידי ביטוי את שאיפותינו
לפני הבחירות:
א .חינוך  -מינינו מנהלת תחום שתהיה אמונה על התחום בכל
היבטיו – קידום החינוך ,מצויינות וסינכרון בין החינוך הפורמאלי
לבלתי פורמאלי.
ב .תחום הנוער  -הוספנו שליש משרה לרכז פרט שייתן מענה
מקיף יותר לנוער שדורש התייחסות מעמיקה יותר.
ג .מרכז קהילתי "עולמות"  -ניתן לראות מסגרת תקציב שנשקיע
בהצטיידות המרכז ( 100,000ש"ח) ולטובת הוצאות שוטפות
( 50,0000ש"ח) .המרכז יהווה נדבך משמעותי בהקשר השירות
לתושבים.
ד .שירות לתושב  -עיבינו את מחלקת שפ"ע בשני עובדים נוספים,
מינינו מנהל תחום שיהיה אמון על ניהול העובדים וביצוע
העבודות בצורה מיטבית .בנוסף ,אנחנו מתחדשים במוקד פניות
לטובת ניהול השירות והמידע בצורה נכונה ואיכותית לטובת
מתן מענה ברמה גבוהה ויצירת שיתוף מתמיד של התושבים.
ה .ביטחון -השקענו תקציב נוסף בסעיף זה ,ע"מ ליצר עצמאות
ניהולית איכותית בתחום חשוב זה.

חשוב לי לציין כאן שבמהלך היכרותנו עם אופן ניהול התקציב
היישובי ,נחשפנו לעבודה סדורה מדויקת של מערכת הניהול
התקציבי (הגזברות) רמה גבוהה מאוד של תכנון וניהול תקציב
ועל כך מגיע יישר כח לרועי שחר ולמחלקת הגזברות .יישר
כח גם לצוות התקציב שמונה על ידינו חברי הועד איתן אנטין
ועדי פליישמן לבחון את התקציב בצורה מפורטת ולהעיר את
הערותיהם על מנת שנוכל ללמוד להתייעל ולהתקדם.
פגישה עם ישראל גנץ ,ראש המועצה  -השבוע נפגשנו פגישה
ראשונה מאז הבחירות .בפגישה שוחחנו על נושאים מהותיים
כמו תוכנית בינוי ,כבישים ,תב"ע וכן קידום פרוגרמה אזורית
צפון בנימין ופרוגרמה ליישובנו .ניכר מאוד הרצון מצד המועצה
לשיתוף פעולה איכותי ומרחיק לכת בעז"ה.
פגישה עם אלי שבירו ראש העיר של אריאל  -בפגישה זו
דנו על הדברים המשותפים שאנו חולקים עם העיר אריאל,
שיתפתי את אלי בכך שאנו מקדמים הקלה בתנאי המיגון של
האוטובוסים הציבוריים באזורנו על מנת שנוכל להרחיב את
מנעד האוטובוסים שיוכלו לשרת אותנו ובכך נוכל להגביר את
כמות האוטובוסים בין עלי לאריאל במיוחד בשעות העומס .אלי
הציג בפני את היקף ההתפתחות של העיר אריאל בעתיד .קבענו
סיור אצלנו על מנת שנמשיך לחשוב על שיתופי פעולה נוספים.
ארכיון עלי  -קיימנו ישיבה מיוחדת עם חלק ממקימי היישוב
והתחלנו לתכנן את בניית הארכיון העתידי .יישר כח לנוי רונית
וחנה על קידום עניין חשוב זה.
בברכה ,אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי

משולחן המזכיר
סגירת מעגל חשמל -השבוע הושלמו עבודות של חברת החשמל
לסגירת מעגל חשמל בין שכונות נוף הרים ליובל .סגירה זו
תאפשר הזרמת מתח חשמל מ 2-הכיוונים במקרה של תקלה
באחד העמודים של קווי המתח הגבוה.
הסדרי תנועה זמניים בשכונת פלגי מים -בחודשיים הקרובים

הסדרי התנועה יפעלו כך :בכביש הגישה לשכונה תתאפשר
הנסיעה עד למעון .הנסיעה לקראונים תהיה דרך שביל הביטחון
שנכנסים אליו בכניסה לשכונה .סעו בזהירות.
בברכה,
יצחק קליין ,מזכיר עלי

קהילה ותרבות
משלוח מנות ישובי -ההרשמה למבצע משלוח מנות הישובי
מסתיימת בקרוב .מי שלא נרשם עדיין זה בדיוק הזמן .נשאר עוד
שבוע בלבד -ותוכלו להיות חלק מהמבצע היפה והמחבר הזה
שכולו חסד ונתינה.
עדיין לא נרשמתם? אתם נתקלים בבעיות או טכניות?
מוזמנים לפנות לשרה אלפנט או לרעות בן כמון.
ארועי אדר -אז מה קורה אצלנו בשבוע הבא?
יום שלישי ,ה' אדר ב' - 12/3 ,זאטוטיה פורימית והצגה של
תיאטרון שגעון" -סיפור המגילה ,מה באמת קרה שם"? נכיר את
גיבורי המגילה כפי שלא הכרנו והסיפור המוכר והידוע יופיע
בפנינו בניחוח חדש ולא כ"כ רגוע (ההצגה מיועדת לילדי גן חובה
ומעלה)

ערבי לימוד והכנה לפורים -רגע לפני שאנחנו צוללים להכנות,
לתחפושות ,למשלוחי המנות ולצלופנים ...מוזמנים לערבי לימוד
והכנה לקראת פורים.
יום רביעי ,ו' אדר ב'  13/3נשים :שיעור של חנה ריקלין ושיעור
של הרב מיכאל ברום .בבית הכנסת בנווה שוהם.
יום חמישי ,ז' אדר ב'  14/3גברים :שיעור של הרב צחי להמן
ושיעור של הרב חגי לונדין (עזרת נשים פתוחה) בבית הכנסת
הספרדי.
מחכות לראותכם איתנו
שרה וחנה

הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש19:00 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ < Binyamin.co.il :תחבורה < קווי שירות

עדכונים
ישיבת ועד
תתקיים ביום שני ,ד' אדר ב'  11/3בשעה  19:00במשרדי הישוב.

ותיקים בקהילה
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" ,ברוך ה' זכינו לפניות רבות
ומשמחות ממתנדבים מכל רבדי קהילת עלי ,יישר כח!
שימו לב,
משפחות שמעוניינות לקבל ממני כתובות של ותיקים ולפנק אותם
במשלוח מנות מוזמנות ליצור איתי קשר בהקדם.
בעזרת ה' ,בקרוב ייפתח בוקר לימודי קודש עבור ותיקי הישוב,
הלימוד מיועד לגברים מעל גיל  50ויתקיים בימי ראשון בבוקר
במרכז הקהילתי החדש מרכז "עולמות".
פרטים נוספים בהמשך .לבינתיים ,מוזמנים להרשם אצלי.
חלי מכלוף.

רכזת וותיקים בקהילה

מועדון יולדות
ניפגש ביום ראשון הקרוב ,ד' אדר ב'  ,10/3לסדנא בנושא בריאות
האישה לאחר לידה ובתקופת ההנקה.
בסדנא נלמד כיצד כדאי לאכול ,כיצד לזהות מאכלים שלא טובים
לנו ולתינוק שלנו ,איך להתמודד עם תינוק שיש לו גזים ,כיצד
להתחזק לאחר לידה ועוד.
את הסדנא תעביר מינה ברנשטוק מומחית בהוצאת אלרגיות
וזהותם ומומחית בנושאים נשיים.
המפגש יתקיים בשעה  10במועדון האלה ,יוגש כיבוד קל.
ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי.
לפרטים נוספים :איטה גור אריה .0502898968

חינוך
הורים יקרים,
הזדמנות אחרונה לרישום לגנים דרך אתר המועצה ,הרישום יהיה
פתוח עד ו' אדר ב' .13/3
חובה לרשום גם ילדים ממשיכים.
מצ"ב לינק להרשמה /http://binyamin.org.il/register
שימו לב שכתובתכם עדכנית.
לאחר תאריך זה ההרשמה ע"י הגעה למועצה בתיאום מראש של
מחלקת רישום גנים.
בהצלחה רבה
לכל בעיה ניתן להתקשר 02-9946511 -
השבוע התקיים המפגש הראשון בסדרת "התפתחות הילד מותאמת
גיל" היה מקסים ומלמד ,קיבלנו כלים מעשיים וטיפים לזמן איכות
משפחתי בסביבה הביתית.
המפגש השני יתקיים ביום שלישי הקרוב ,ה' אדר ב'  12/3 ,ב20:15
במועדון נוף הרים עם עינת אפרים קלינאית תקשורת .למען
הערכות נכונה ההרשמה עד יום ראשון ג' אדר .10/3
בווצאטפ 052-3664491 :או במיילganim@eli.muni.il :
ברכה והצלחה וחודש טוב מלא שמחה ואור.
מירב דיין ,רכזת גנים.

נשות עלי מוזמנות

לחגיגה נשית
20:30

קריאת מגילה
בבית כנסת

21:00

פתיחת דלתות
וכיבוד קל

21:15

תחילת המחזה

מחזה בהשראת ”מעשה בשבעה קבצנים“ של ר‘ נחמן
מלך ששכח | משתה חד פעמי | אסיר עם מפתח שאין לאף אחד | חתונה של קבצנים

ולאחר מכן-

נסיה 0524857744

נוער יקר,
שלום לכם ,נוער יקר! השבוע נפגשנו ,שכבת י"א ואני ,לערב חומוס
בשר ,ערב מגבש ומהנה בו שוחחנו גם על נושאים חשובים .בערב
שבת ,כלל הנוער נפגש במועדון הנוער ,היה תענוג .אנחנו כבר
מתחילים לתכנן טיול נוער חוויתי ,שישי שבת מלאים בתוכן,
מוזמנים לייעץ ולתת רעיונות .אוהב ,יהונתן.

יש להגיע בלבוש מלכותי כיאה לחצר המלוכה! | עלות  25ש“ח לכרטיס
כניסה מגיל  14ומעלה | לא תתאפשר כניסה עם תינוקות.

יקרות!
אי"ה ניפגש במוצש הקרוב בשעה 21:00במועדון לפעילות מטורפת
שהכינו לנו בנות ועדת אדר (שקד ,שיר ,אמנה ותאיר האלופות).
כמו כן תרשמו לעצמכן -י"ד אדר (חמישי בלילה אחרי סעודות החג)
תתקיים מסיבת פורים שלנו -פרטים בהמשך .ורק שתדעו שבשקט
בשקט טיול הנוער מתחיל לקרום עור וגידים ...אז שיהיה לכם אדר
שמח! ובהצלחה עם כל ההפקות באולפנות!! חודש טוב ושמח.
אוהבות ,עדי וחגית.

מזל טוב

היישוב עלי משתתף בצערו של דוד קופל
על פטירת אביו אברהם

ברכות לזיוי אדלשטיין ,תושבת שכונת היובל,
שמונתה למהנדסת של העיר אריאל

ליעל ודוד קופל להולדת הבת
לללי וחיים דרעי לאירוסי בנם
לאברהם טל לאירוסי ביתו

