בס"ד

גיליון מס' 13

מידעלי

שבת פרשת קדושים כ"ט בניסן 4.5.19
זמני שבת כניסת שבת  18:55יציאת שבת20:00 :

דבר היו"ר

יום הזיכרון והעצמאות הייחודיים ,המתקיימים ביישובנו.
תושבי יקרים שלום,
זה המקום להודות לצוות מחלקת קהילה המסור שלנו ולחנה
נראה שהאביב מביא בכנפיו חידוש והתחדשות גדולה ועוד יותר העומדת בראשם על מסירות והתמדה ,ועל עבודה מאומצת
ואיכותית בכלל ובפרט לכבוד אירועים חשובים אלו.
אחרי החורף הטוב שהיטיב איתנו כל כך.
חודש אייר הינו חודש מיוחד ,חודש בו האחדות הישראלית נשמח לראותכם איתנו יחד,
אריאל
מתגברת ,העוצמה היהודית נחשפת עוד במלוא רוממותה.
אני מעוניין להזמין אתכם תושבים יקרים להשתתף בכלל אירועי

משולחן המזכיר
רמזור צומת עלי  -בימים אלו אנו מנסים לקדם יחד עם המועצה
האזורית תכנית להקמת רמזור בצומת עלי .אנו מקווים שהתכנית
תאושר על ידי משרד התחבורה ונתיבי ישראל ושתבוצע בשנה"ל
הבאה.
פינת מחזור מרכז מסחרי -שימו לב ,הפינה עברה ליד פח האשפה
הסמוך לגני "לב עלי" .מחזור הקרטונים נשאר בחנייה.
אופניים ועגלות במדרכות  -ישנה תופעה רווחת של השארת
זוגות אופניים ,עגלות ילדים ושאר ציוד פרטי על המדרכות אשר
משמשות את המרחב הציבורי .דבר זה מפריע לעוברים ושבים,
וכן לניקיון הרחוב .אני מבקש להקפיד שלא להניח שום ציוד
פרטי במרחב הציבורי ולהשאיר אותו פתוח לטובת כלל הציבור.
כלבים  -במקרה שמזהים כלב משוטט ללא בעלים יש לפנות

למוקד המועצה ( )02-9977106ולדווח על כך.
באותה הזדמנות ,נבקש מבעלי הכלבים לא לשחרר את כלביהם
ברחבי הישוב ללא השגחה .וכן ,במקרה והכלב עשה את צואתו
ברחוב או בגינה יש לאסוף את הצואה לשקית ולהשליכה לפח
האשפה.
תליית שלטי פרסום  -אין לתלות כל שלטי פרסום ברחבי הישוב
למעט מודעות על לוחות המודעות בלבד .כל שלט שיתלה יוסר
מיד.
תודה רבה ויום עצמאות שמח,
יצחק קליין
מזכיר

קהילה ותרבות
שלום לכולם,
השבוע התחלנו בפרוייקט "עשרת ימי תודה" – פרוייקט של
הוקרת תודה על נס הקמת מדינת ישראל וחיינו בדור של גאולה
והכרת הטוב במהלך היום -יום.
לוחות תודה הוצבו ברחבת הקניונית ואתם מוזמנים לכתוב שם
תודה למישהו /על משהו.
ביום שישי -חולקו שוקולדים לתושבים בתוספת פתקי תודה.
במהלך השבוע -הכיתות הבוגרות של בתי הספר ייפגשו עם
מייסדי הישוב וישמעו מהם חוויות על הקמת ישוב בארץ ישראל.
בטרמפיאדות יוצבו פתקי תודה -אתם מוזמנים לקחת אותם
ולתת לנהג האוטובוס /לנהג שלוקח אתכם טרמפ.
טקס יום השואה -השנה זכינו לטקס מיוחד במינו ,בו ראינו על

ראשון

שני

שלישי

ל ניסן5/5 ,

א אייר6/5 ,

ב אייר7/5 ,

מועדון רוגעלך/
סדנת צילום
תינוקות
מסע הגבורה-
כיתות ו

טקס יום
העצמאות לגני
הילדים

טקס יום
הזכרון ולאחריו
משפחות
מספרות

הסעות החל”פ לירושלים
במוצ”ש20:30 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ:
 < Binyamin.co.ilתחבורה <
קווי שירות

במה אחת את ותיקי ונוער הישוב .אני רואים בזה ערך גדול
שדור העתיד שלנו גדל מתחנך מתוך ההיסטוריה והחיבור לעבר.
תודה גדולה לחלי רכזת הותיקים ,לחגית רכזת הנוער ,לאורי
ניסנהולץ ולצוות הגרעין.
על היוזמה ,ההובלה והעשיה -ישר כוח גדול!
לאט לאט אנחנו משלימים את המעבר למרכז הקהילתי -עולמות.
בשבוע שעבר נכנסו ותיקי הישוב למועדון המחודש שלהם
במרכז והשמחה היתה גדולה מאוד! תודה לחלי ,יצחק ,דניאל
וצוות השפ"ע על העבודה המאומצת.

רביעי

ג אייר8/5 ,

שבת שלום ובשורות טובות
חנה

חמישי

ד אייר9/5 ,

טקס יום הזכרון
בבית העלמין
תפילה חגיגית וטקס
יום העצמאות
מסיבה לנוער

שישי

ה אייר10/5 ,

שבת

ו אייר11/5 ,
פרשת קדושים

מזל טוב

לתמר ומשפחת אטינגר להולדת הנכדה
לחיים ונורה בן נון להולדת הבת
למשה ונעם וילשנסקי להולדת הבן
להינדי ועופר מוסאי להולדת הבת

לצופיה ואסף שטרן להולדת הבן
למורן טליה ויהונתן ברקוביץ להולדת הבן
למאיר ואילנה טרוס להולדת הבן

חינוך

עדכונים
ותיקים בקהילה
השבוע זכרנו יחד את יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
השנה רצינו לשתף את ותיקי היישוב כחלק מרכזי מהטקס ויחד
עם נוער צוות נחשון הרמנו את הטקס המרגש .נושא הטקס היה
"לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה" ,החשיבות של הדור הוותיק
שמעביר את המאורעות הקשים מדור לדור ובכך מנציח את עברו
של עם ישראל.
ההתרגשות של הותיקים והנוער שהייתה סביב ההכנות לטקס
היתה עצומה ומבורכת.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שעזר והיה חלק מהדבר
הגדול הזה -לחנה בנישו ,חגית דיין ,אורי ניסנהולץ ,צוות נחשון,
ותיקי הישוב ,דניאל פדידה ,שושנה ישראלי ,שושנה בלכמן ,חיה
קניג ,רבקה גרין ,שמעון ושושנה ליפסיק ,דוד מזרחי ,ולכם תושבים
יקרים שהגעתם וכיבדתם אותנו בנוכחותכם!!
חלי מכלוף ,רכזת וותיקים בקהילה

מועדון יולדות
מועדון היולדות חוזר לשגרה לאחר חופשת הפסח .נפגש אי"ה ביום
ראשון ל' ניסן  5/5בשעה  10:00במרכז "עולמות" לארוחת בוקר
קלה וסדנת צילום תינוקות עם הצלמת זוהר עשוש .ההשתתפות
כרוכה בתשלום של  .15₪להרשמה :איטה גור אריה 0502898968

מעבדעת
זמני פתיחת הספריה בשבוע העצמאות:
ביום שלישי וביום רביעי הספריה תיסגר בשעה .18:00
ביום חמישי  -חג העצמאות הספריה סגורה.
סטודנטים ונוער -מחפשים מקום שקט ונעים ללמוד למבחנים
ולבגרויות? מוזמנים ללמוד באגף המבוגרים בספריה!
נשמח לראותכם
צוות הספריה

ביטחון
תושבים שלום.
 .1מחלקת ביטחון עלי מברכת את נהוראי כהן סגן רבשצ החדש,
עם כניסתו לתפקיד.
 .2בתאריך  10-11.04.19בוצע אימון דו יומי של כיתת הכוננות
היישובית .במסגרת האימון תורגלה כיתת הכוננות בירי טכני וירי
מתקדם .כיתת הכוננות של הישוב מבוססת על מתנדבים מהישוב,
וזה המקום להודות להם על תרומתם הרבה למערך האבטחה
היישובי.

למחלקת בטחון ֵעלִ י דרוש/ה

עובד/ת חמל
דרישות התפקיד:

> עבודה במשמרות (מתאים לסטודנטים)
> הפעלת מערכות טכנולוגיות לצד עבודת חמל
> יכולת עבודה תחת לחץ
> סיוע בניהול אירועי שגרה וחירום
> עבודה בהיקף של  3-5משמרות בשבוע כולל סופי שבוע וחגים
> נכונות להקפצות במצבי חירום יישוביים
> התחייבות לשנה
> שכר  ₪ 33בסיס לשעה
> תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים :יואב 052-6559017

בימים אלו אנו נמצאים בעיצומו של תהליך סגירת הרישום ותחילת
השיבוצים לשנה"ל.
משפחות שעתידות לעזוב את הישוב ,וילדיהם רשומים בגני
הישוב ,מתבקשות להודיע בהקדם למשרדי הישוב ,ומאידך מי
שיודע על משפחות שעתידות להגיע ליישובנו אנא הפנו אותם
במהרה למשרדי הישוב לרישום הילדים.
עיכוב בעניין זה מביא לסגירה מאוחרת של השיבוצים.
בנוסף נשמח לשמוע הארות והערות על העבודה בגנים ואנשי
הצוות ע"מ להעצים את העשייה החינוכית והשלכתם על שנה
הבאה.
בקשות מיוחדות  -ניתן להגיש בקשה מיוחדת לשיבוץ במקרים
הבאים:
 .1לילד בעל צרכים מיוחדים מאובחנים.
 .2לילד שמבקש להישאר שנה נוספת בגן שהיה (ללא קשר לנעשה
עם חבריו).
לא תתקבלנה בקשות הקשורות לגננות או לחברים.
ניתן להגיש בקשה עד לתאריך ט' אייר  14.5למייל (בלבד)
 ganim@eli.muni.ilלא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.
בברכה ,מירב דיין ,רכזת תחום חינוך

נוער
אני שמח מאוד להתחיל בתפקיד החדש ולהיות הרכז נוער שלכם.
נפגשנו לפני פסח להיכרות והיה מאוד מעניין.
אני מקווה שבקרוב ניכנס למועדון שלנו ונוכל ליצור מקום שכיף
להיות בו .מוזמנים להתחיל לחפש לנו מקרר ,ספה וכד..
שתהיה שבת שלום.
איתמר יהודה
מה שלומכם? מקווים שחופשת הפסח עברה עליכם בטוב!
לפנינו תקופה עמוסה ופעילה -התחלנו עם טקס יום השואה
בחסות ותיקי הישוב וצוות נחשון ישר כח גדול.
בשבוע הקרוב ,נפגש לאחר טקס יום הזיכרון לשיחה מרגשת עם
רבקה קורמן ,שאיבדה את אחיה אורי שחור הי״ד בפיגוע בואדי
קלט .ביום חמישי לאחר טקס יום העצמאות נחגוג במסיבה.
התחלנו לעבוד על קיטנת הקיץ ,חלוקת ועדות ,חלוקת דגלים
דוכנים וכו..
בהצלחה גדולה לכולם ,אוהבים הרכזים

דרוש/ה מ"מ למנהל/ת תחום נוער ורכז/ת נוער
היקף משרה100% :
תחילת העבודה -תחילת יולי (שלושה וחצי חודשים עם אופציה להארכה)
תיאור התפקיד:
ניהול וליווי צוות מחלקת נוער עלי (מדריכי נוער ותנועות נוער)
ניהול תקציב ותוכנית עבודה
אירוח בנות ט'-י"ב בבית בערבי שבתות ( 3בחודש)
עבודה מול מחלקת נוער במתנ"ס בנימין ובשיתוף פעולה מלא ושוטף עם
מחלקת קהילה ,תרבות ונוער בישוב.

דרישות התפקיד:

ניסיון בהדרכת נוער ,אישיות ערכית וחינוכית עם חיוך ,יחסים בין אישיים
מעולים ,מוטיבציה גבוהה ,מרץ והתלהבות ,עין טובה ,יכולת מעולה לעבו־
דת צוות ,נוכחות במשרדי הישוב לפחות  4פעמים בשבוע בשעות הבוקר,
היכרות טובה עם  officeכולל  ,excelכושר ביטוי בכתב ובע"פ ,פניות
וזמינות בשעות לא שגרתיות ,בשבתות ובחופשות בתיה"ס ,רישיון נהיגה,
מגורים בעלי -חובה
קו"ח נא לשלוח עד יום שלישי ט' אייר  14.5למיילkehila@eli.muni.il :
לפרטים :חנה בנישו 052-4201405
פניות מתאימות תענינה

