בס"ד

גיליון מס' 11

מידעלי

שבת פרשת מצורע החודש ח' בניסן 13.4.19
זמני שבת כניסת שבת  18:40יציאת שבת19:44 :

דבר היו"ר

תושבי עלי היקרים -
פתיחת מרכז 'עולמות' -לאחר מאמצים מרובים של כלל צוות
הישוב וכמובן קודמיי בתפקיד ,עידו מאושר ,קובי אלירז ,ליאור
שטול ודובי אודסר ,בשעה טובה פתחנו את המרכז הקהילתי
'עולמות' .אנחנו כבר מרגישים שהמרכז הופך להיות נקודת אור
משמעותית בנתינת שירות ברמה אחרת ,יחד עם חיבור הקהילות
השונות וכהכנה עתידית לקראת המשך התפתחות היישוב.
על מנת שנוכל ליהנות מהמרכז לאורך זמן נשמח שתעזרו לנו
לשמור עליו ועל מתקניו השונים.
תחום התחבורה בתב"ע של עלי  -לאחר מאמץ בחודשיים
האחרונים התקיים סיור אחרון לקראת החתימה האחרונה על
תחום התנועה ,בתב"ע של הישוב .בסיור השתתפו נציגי המנהל
והמועצה הרלוונטיים .הסיור היה מצוין והתגלו בו מספר מועט
של ליקויים שכבר שונו מייד בתום הסיור .אנו מעריכים שבעז"ה
בחודש הקרוב נקבל חתימה חשובה זו ובכך נהיה מוכנים מבחינה

תכנונית להעלאת התב"ע לאישור במועצת התכנון העליונה.
יום השלושים לנפילתו של הרב אחיעד הי"ד  -ביום שני הקרוב
י' בניסן ,יתקיים ערב לזכרו של הרב אחיעד הי"ד ,נא עקבו אחרי
הפרסומים ,נשמח בהשתתפות כלל הציבור.
יום השנה לנפילתו של אלירז פרץ הי"ד  -במלאת  9שנים לנפילתו
של אלירז בקרב ברצועת עזה ,נעלה להתייחד עם זכרו ביום
שלישי י"א ניסן בשעה  15:00בהר הרצל.
ועדת יקיר עלי  -במהלך טקס יום העצמאות הקרוב ובעז"ה גם
לשנים הבאות ,אנו נוקיר אדם או קבוצה של אנשים שבחזונם
ובמעשיהם התוו לנו מעשה או דרך חשובה ביישובנו .לשם כך
כינסנו ועדה מייעצת שמטרתה להצביע איתנו יחד על אדם או
קבוצה שאותה היינו רוצים להוקיר בשנה זו .בעז"ה את החלטת
הועדה הציבור יזכה לשמוע במהלך הטקס.
בברכה ,אריאל אלמליח

משולחן המזכיר
שיפוץ בריכה  -גם השנה אנו ממשיכים בשדרוג תשתיות מסיבי
בבריכה בעלות כספית גדולה ,ע"מ לעמוד בתקני משרד הבריאות.
במקביל ,אנו נערכים לפתיחת עונת הרחצה ועל כך ינתנו פרטים
בהמשך.
ריבוד כביש בשכונת היובל  -כחלק מסיום פיתוח רחוב "מבצע
הראל" נסלל הכביש ברחוב לגובה הסופי שלו לאחר שנה -עפ"י
תקני המועצה.

פינוי גרוטאות -נא להוציא בהקדם גרוטאות ולהניחם בצורה
מסודרת במקומות המיועדים לכך (ליד פחי האשפה) ,ולא לחכות
לרגע האחרון.
פינוי אשפה -לקראת החג ,סבב פינוי האשפה יתוגבר ל 3 -ימי
עבודה בשבוע.
 בסמוך לחג ,פינוי האשפה יבוצע גם בלילה ,יש לשים לב ולאלהחנות רכבים בצורה שחוסמת את הגישה למכולות האשפה או
בסמוך למכולה ,מכולה אשר תהיה חסומה לא תפונה.
 אנו ערים לעובדה כי העבודה בלילה מפריעה את מנוחתהתושבים ,אך אנו מבקשים בכל לשון של בקשה את סבלנותכם
והבנתכם בזמן פינוי האשפה.
כמובן שאנו נדאג לבקש מהעובדים להשתדל לעשות את העבודה
בצורה שקטה ככל שניתן.
פינוי אחרון של כל המועצה יבוצע ביום שישי ,ערב חג עד השעה
 9:00אנא דאגו לפנות חמץ בהקדם.

הערכות לחג פסח-
הגעלה וליבון כלים:
בימים שלישי -רביעי (י"א-י"ב ניסן) בין השעות ,11:00-18:30
תתקיים הגעלת כלים לקראת חג הפסח בכניסה של "מרכז
קהילתי עולמות" .יש להגיע עם כלים נקיים .ההגעלה ללא
תשלום.
ביעור חמץ:
כמדי שנה אנו מבקשים מהציבור להקפיד על שריפת החמץ חל איסור מוחלט לשרוף חמץ בתוך המכולות ובקרבתם!!
בנקודות מרכזיות בלבד -על מנת להקל על השליטה וכיבוי האש אנא עזרו לנו לתת שרות בצורה בטוחה ונקיה!
ולשמור על ניקיון הישוב.
תודה על שיתוף הפעולה,
פינוי גניזה -הציבור מתבקש לפנות את הגניזה לפח הגניזה שליד
יצחק קליין ,מזכיר
"משכן עלי" עד תאריך י' ניסן (.)15/4

קהילה ותרבות
שלום לכולם,
זכינו לפתוח את המבנה החדש של הספרייה שלנו ,היה מרגש
מאוד לראות את כולכם באירוע הפתיחה ,בעיקר מרגש לראות
את המון הילדים שנהנים ממנה .ומאז רגע הפתיחה ,הספרייה
מלאה ושוקקת חיים.
תודה גדולה לרונית ,נוי ובשמת על האירוע המקסים ובעיקר
על העשייה היומיומית והמחשבה איך לעשות את הספרייה
מקום כ"כ מזמין ,מרתק ונעים להיות בו.
השבוע ביום הבחירות קיימנו יום מיוחד ,יום כיף למשפחות
כוחות הביטחון -מעלי ומהישובים בסביבה.

שמחנו להעניק למשפחות ובעיקר לאמהות יום של כיף ,נחת
ובעיקר הרבה הכרת הטוב על פועלם! שנמשיך לתת לכם
ולהעניק רק בשמחות! תודה גדולה לחני תמיר ,מולדת פוני
ובת חן דנינו על ההובלה והארגון!
טקס יום העצמאות -אנחנו עדיין מגייסים צוות שחקנים לטקס,
אם זה בדמך להופיע על הבמות -נשמח שתהיה חלק מצוות
השחקנים שלנו! (גם בני נוער מוזמנים!)
שבת שלום ובשורות טובות
חנה

חינוך

עדכונים

נוער

ותיקים
בפסח הזה כולנו דואגים לותיקי הישוב!!!
אם אתם נשארים בליל הסדר בישוב ומעוניינים לצרף אליכם
לשולחן הסדר ותיק בודד ,אשמח שתיצרו איתי קשר!! בשבילכם
זה עוד כיסא ..בשבילם זה ליל סדר בלתי נשכח!!!
תודה מיוחדת לתלמידי הישיבה התיכונית "אמית" על התנדבותם
בניקוי גינות הקשישים לקראת הפסח.
חלי מכלוף ,רכזת ותיקים בקהילה 0543364234

זמני פתיחת הקניונית בחג הפסח
ימים ג-ה ( 7:00-22:00 )16-18/4רצוף
יום ו ערב חג 7:00-12:00
חול המועד ימים א-ה (8:00-13:00 )21-25/4

זמני קופת חולים כללית בחג הפסח
ערבי חג  ,8:00-11:00חול המועד  ,8:00-12:00שלישי סגור.

שעות מרפאה בחג הפסח
יום ו ליל הסדר  08:00-09:30 -דר דניאלס
יום א  21.4חוה"מ  16:00-17:30דר דניאלס
יום ב  22.4חוה"מ  13:00-14:30דר דניאלס
יום ג  23.4חוה"מ  - 08:00-09:30דר שוסטר
יום ד  24.4חוה"מ  - 13:00-14:30דר דניאלס
יום ה  25.4ערב חג שני  - 08:00-09:30דר דניאלס

שבת שלום נוער יקר ואהוב .אנחנו בהכנות לפסח  -ניקינו השבוע
את מועדון הנוער ,היה הפנינג משוגע שכולם נהנו בו.
ניפגש בערב שבת במועדון הנוער .שבת שלום ,יהונתן
נוער יקר ,חג הפסח קרב ובא והשבוע ביום רביעי התקיים ערב
לכבוד קייטנת הקיץ .ישר כח לרוני ,נילי ,נטע ואורי על הארגון
וההשקעה.
אני בטוחה שניקח את הכוחות העצומים שיש בנו ונרים את
הקייטנה בצורה הכי טובה שיש.
השבוע יצאו בנות הנוער לטיול מטורף בנס הרים!! ישר כח לבנות
שעבדו ועמלו על הוצאת הטיול לפועל בצורה הכי טובה שיש .וישר
כח עצום לעדי הרכזת שעבדה ,עמלה ,התקשרה וחשבה על כל
הפרטים הגדולים והקטנים!!
שאפו לשבט הרואה בנ"ע ,למדריכים התותחים שלהם ולאוריה
הקומנרית שהרימו פעילות מדהימה לילדי הישוב! היה מעולה!!
בהצלחה גדולה לאיתמר יהודה לכניסתו לתפקיד רכז נוער בנים.
בהצלחה גדולה!
שבת שלום
שלכם ,הרכזים וחגית.

מזל טוב

מאפיית מצות בית חב"ד
בית חב"ד מטה בנימין (עלי) הפעילה ביום שלישי מאפיית מצות
ביישוב ,הגיעו ילדים רבים נהנו מפעילות חוויתית ,למדו על ליל
הסדר והכינו מצות.
בית חב"ד מטה בנימין

לילה לבן במעבדעת
השבוע נפגשנו ללילה לבן במעבדעת  -נהננו משיחה מרתקת של
גלעד אדלשטיין על החללית "בראשית" והמסע שלה ,צפינו בסרט
"הבלתי רשמיים" וקינחנו בחידון מטורף על הארי פוטר.

מעבדעת

לאוריה ואורי סובוביץ להולדת הבת
ולמשפחת לוינשטיין להולדת הנכדה
לצופיה וגולן אבודרהם להולדת הבת
ולליאת ולרב ישראל שריד להולדת הנכדה
לאילה ויונתן (שטובי) בלומנטל להולדת הבן
לזיבי וגלעד אדלשטיין לאירוסי הבן אורי
למאירה ולרב יאיר גלס לנישואי הבן נחמיה

הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש20:30 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פBinyamin.co.il :
< תחבורה < קווי שירות

שימו לב ביום חמישי ערב חג הפסח ,הספריה תהיה פתוחה בין
השעות  8:00-10:00בבוקר .ולא בשעות הערב.
בע"ה לאחר הפסח יפתחו קורסי איור ודרמה בספריה.
הזדרזו להרשם!
פרטים מלאים פורסמו באתר היישוב ובדף הפייסבוק
כל טוב,
צוות הספריה

ראשון

שני

שלישי

ט' ניסן14/4 ,

י' ניסן15/4 ,

י"א ניסן16/4 ,

 - 16:30אלי חיות
ברחבת הקניונית

אזכרה,
הרב אחיעד
אטינגר
בביהכנ"ס 'יחד'

שעת סיפור
עם מרים תבור
במעבדעת
בשעה .17:00

רביעי

י"ב ניסן17/4 ,

חמישי

י"ג ניסן 18/4
ניידת החלומות
מגיעה לעלי,
 12:00באמפי
דשא

שישי

י"ד ניסן 19/4

שבת

ט"ו ניסן20/4 ,
חג חרות שמח

