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מידעלי

שבת פסח ט"ו בניסן 20.4.19
זמני כניסת השבת והחג  18:45יציאת שבת19:49 :

דבר היו"ר

של אלירז ,מדהים לראות איך במפגשי הזיכרון מרגיש כאילו
תושבי עלי היקרים -
בימים אלו אנו מוציאים את העליפון המעודכן של ישובנו .יישר אלירז נוכח איתנו .השמחה ,הרעות והפשטות נמצאות בחלל
כוח לשירה ואילנית על העריכה והעבודה המאומצת להוצאתו החדר ,כזה היה אלירז וזו הרוח אותה הוא משרה עלינו.
של העליפון .כפי שתראו ,ציינו בהצגת חברי הועד כל אחד ותחום
האחריות עליו הוא אמון .מוכרח לציין שחלוקה זו תורמת לי הכנות לקיץ ולשנה הבאה  -בשבועות האחרונים התחלנו את
כיו"ר ולנו כמערכת ,בכל נושא בכל תחום אנו נעזרים בחוות הכנותינו לקראת הקיץ הקרוב.
דעתם בתחומים הרלוונטיים לכל אחד מהם ,דבר שמשפיע מאוד הכנות אלו דורשות מאיתנו תשומת לב לכלל אתגרי הקיץ -
על שיקול דעתנו והכוונת החלטותינו .מוזמנים להמשיך להיעזר בקליטת משפחות חדשות והשתלבותם במוסדות החינוך,
פעילויות מבוגרים נוער ילדים ועוד.
בחברי הועד בעת הצורך.
זה המקום להביע הערכה גדולה לחברי הועד על השאיפות אנו מקווים שהשנה גם הקיץ יהיה מאוד ממוצה מכל ההיבטים
וכן ההכנות לשנה הבאה יתבצעו בצורה טובה על מנת שנפתח
הגדולות ,הליווי והתמיכה לכל אורך הדרך.
את שנת הלימודים הבאה בצורה טובה ואיכותית.
ערב לזכרו של הרב אחיעד הי"ד  -שכונת נווה שיר היקרה יישר
כח על הזיכרון החשוב שאתם צורבים אצלנו ,ועל ארגון ערב נותר לברך את כולנו ,בחג פסח כשר ושמח ,ושתהיה לכולנו
השלושים לזכרו של הרב אחיעד .נמשיך להיות שותפים אתכם תקופת אביב מלאת פריחה ,צמיחה ושגשוג.
יחד בכל מה שתצטרכו.
אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי
האזכרה לזכרו של אלירז פרץ הי"ד  9 -שנים עברו מאז נפילתו

משולחן המזכיר
הגדלת חשמל בנוה שיר -השבוע הגדלנו את חיבור החשמל של מפלי תאורה -מעל שער הכניסה לישוב הותקנו "מפלי תאורה"
אשר נצפים על ידי כל הנוסעים בכביש .60
השכונה ,ע"מ לספק חשמל לחיבורי מבנים נוספים.
"גינת רועי" בשכונת היובל -כחלק מפרויקט בניית הבתים תודה רבה לעובדי מחלקת שפ"ע אשר עבדו קשה והשקיעו רבות
בשכונה ,נוספו לגינת המשחקים ספסלי ישיבה ,ברזייה ,צילייה לפני החג -על מנת לשמור על עלי נקייה!
למתקן המשחקים החדש ומרחב פתוח עם דשא סינטטי .כולם
חג כשר ושמח,
מוזמנים לבוא ולשחק.
יצחק קליין ,מזכיר

קהילה ותרבות
ברחבת לב עלי יתלו שלטי תודה בהם נוכל להודות לאנשים
שלום לכולם,
"לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י ה"  -השנה ,טקס יום השואה שסביבנו ,נודה לתושבים שתורמים יומיום לישובנו ,ועוד ועוד
יהיה טקס משותף של ותיקי הישוב והנוער ולאחריו יתקיימו פרוייקטים אותם נפרסם אחרי פסח בע"ה.
במספר מוקדים בישוב ״זיכרון בסלון״.
מאחלות לכם פסח כשר ושמח
בימים שבין יום השואה ליום העצמאות נשתתף בפרוייקט שנזכה לימים טובים עם המון סיבות על ולמי להודות!
מדהים שנקרא "עשרת ימי תודה" ,נחזק את העין הטובה שלנו
שבת שלום
והכרת הטוב ונשתדל להוסיף באמירת תודה והגדלת הטוב
חנה ושרה
בינינו.

הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש:
21:00
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ:
 < Binyamin.co.ilתחבורה <
קווי שירות

חג פסח כשר ושמח
לכל התושבים

עדכונים
ותיקים

שעות מרפאת מכבי בחג הפסח

"ושבו בנים לגבולם"
השבוע זכינו לקבל את פניהם של הזוג ליפסיק שמעון ( )90וסוזן
( ,)80סבא וסבתא של אבי אפלבאום ,שהחליטו לעשות עליה
מבלגיה לעלי ,ברוכים הבאים!
תושבי היישוב קיבלו את פניהם בשירה ובריקוד עם דגלי ישראל,
סוזן אמרה שלא ציפתה לכזאת קבלת פנים מרגשת ושהיא לחלוטין
מרגישה בבית.
אנו מקבלים את פניהם בשמחה ובהתרגשות עצומה ומאחלים
להם יישוב טוב.
בהזדמנות זאת ,אני רוצה להודות לכל המשפחות שנרתמו והזמינו
אליהם ותיקים בודדים לשולחן הסדר ,ישר כוח עצום! מי יתן וה'
ישלם שכרכם!
בברכת חג פסח כשר ושמח,
חלי מכלוף
רכזת ותיקים בקהילה

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

קורס כשרות מרוכז בישוב 'עלי'
שמחים לבשר על פתיחה של קורס להעמקת הידע בנושאי
הכשרות.
מטרת הקורס :פתיחת פתח לעולם הכשרות ומתן כלים להתמודדות
בנושאי כשרות אקטואליים.
ב"ה בהרשמה מוקדמת כבר נרשמו כ 30-אנשים .הזדרזו להירשם.
הקורס גם מקנה ידע המהווה בסיס למעוניינים לגשת לבחינה
ברה"ר ולקבל תעודת משגיח כשרות מטעם הרה"ר לישראל.
לפרטים נוספים והרשמה ,פנו ל :עומר גזית.656-979-0526 -
המחיר הינו לאחר סבסוד.
(מי שמעוניין לשמוע עוד על הקורס יכול לפנות לאליקו אביטן,
משגיח הכשרות בישובנו)0545408199 -

הנחיות מהשוטר הקהילתי
תושבים יקרים!!!
חג הפסח מתקרב ואיתו האביב המלבלב ועונת הטיולים.
למען שמירה על בטחונכם ,ריכזתי מס' כללים בסיסיים:
 .1נעילת הבית והרכב בכל יציאה ,כולל סגירת חלונות.
 .2נשיאת נשק אישי ושמירה עליו בהתאם לכללים.
 .3דיווח מיידי לקווי החירום ( )1208 100בכל חשד ,אירוע או מפגע.
אתם העיניים שלנו!!!
 .4נהיגה וטיול בהתאם לחוק.
 .5נא לא להחנות רכבים מחוץ לישובים ובכבישים הראשיים( .גם
אם הרכב נתקע)
 .6מומלץ להתקין את אפליקציית מוקד בנימין ושל משטרת ישראל
לשם ייעול הדיווח.
 .7מומלץ שלא להגיע לסביבת הכפרים הערביים ,בין לשטיפת
הרכב או קנייה מוצר.
בכל שאלה או הבהרה ,אשמח שתפנו אלי בטל' 052-2576048
שנזכה לאור העליון היורד בחג מיוחד זה.

חינוך
נוער
יקרות מה שלומכן? בשבוע שעבר יצאנו לטיול נוער  42בנות!
בחמישי עשינו את מסלול נחל מערה עליון סיימנו במרכז קק"ל,
נס הרים שם גם ישנו .עשינו קומזיץ ,פוייקה ומרקים וועדת טיול
אירגנה לנו פעילות אל תוך הלילה .ביום שישי היה לנו  odtוסיימנו
במעיין עין לבן.
היה טיול חוויתי ומגבש ,בע"ה בטיול הבא נוציא  2אוטובוסים!
ביום רביעי נפגשנו לערב חשיבה על קייטנת הנוער בקיץ .בעז"ה
נשלח בימים הקרובים שאלון המשך.
אנחנו מתחילים לארגן את יום העצמאות ,מי שמעוניינת לקחת
חלק בארגון שתפנה אלינו.
פסח כשר ושמח!!
אוהבות עדי וחגית

אריאל בנים האלופים!
אז אחרי חודש אדר המדהים גם בחודש ניסן יש פעילויות סניפית.
מעבר לפעולות השבועיות של המדריכים ,השבוע היתה פעילות
סניפית מטורפת שהתחילה ב"סוף הדרך" מגניב בישוב ,המשיכה
למעיין הגבורה והסתיימה בגבעה ט' עם משחקי  ODTוטאבון
מפנק .כל הכבוד לכל מי שהגיע! היה משוגע!
החג בעז"ה לא יהיה סניף...
שבת שלום וחג פסח כשר ושמח.
בציפייה לבנין אריאל.
חולים עליכם צוותשע"ט והקומונרים!

הורים יקרים וילדים מתוקים!
בימים אלו מסתיימת קיטנת פסח של הגנים .הילדים נהנו למדו
וצברו חוויות.
בהזדמנות זו נגיד תודה לרעיה זכריה ולצוות הגננות והסייעות
שניצחו על האירוע בהצלחה ובנחת.
אירועי אייר קרבים ובאים עלינו לטובה
בעז"ה ביום שני א' ר"ח אייר ב 6/5נפגש לאירוע יום העצמאות
לכלל ילדי הגנים במשכן עלי ,נשמח ונרקוד עם דגלי ישראל.
בעז"ה ביום חמישי כ"ה אייר  30/5נצא לתהלוכה וריקודים לכבודה
של ירושלים ונסיים בהצגה במרכז עולמות.
פרטים בהמשך דרך הגננות.
חג כשר ושמח.

זמני פתיחת הקניונית בחג הפסח
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.

מעבדעת
שעות פתיחת הספריה בחוה"מ:
יום ראשון  ,11:00-13:00יום רביעי 19:00-21:00
חג שמח ,צוות הספריה.

מזל טוב

למשה ומשפחת מרחביה לנישואי הבת שירה
לאסתר גלבוע לנישואי הבת ציפורה

ברוכים הבאים

גלס נחמיה ושוהם שגרים ביובל 3011
בוכריס אלחנן ותמר שגרים ביובל 3005
איסקוב אריאל וציפי שגרים ביובל 3065

