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דבר היו"ר

בריכת עלי  -אנו פותחים בימים אלו את עונת הרחצה .לאחר
חשיבה ארוכה ומלאת יצירתיות לייצר אפשרויות תשלום
אחרות ,לצערי טרם הצלחנו להביא בשורה חדשה .הסיבה
המרכזית לכך שהבריכה דורשת מאיתנו השקעה גדולה כל שנה
ובמיוחד השנה הזאת.
חלק מהשינויים בולטים לעין ואתם גם תהנו מהם מאוד ,אך רוב
השינויים הם מתחת לפני הקרקע ובעיקר בחדר המכונות .אומנם
שינויים אלו ישפרו את איכות המים וניקיון הבריכה אך בעיקר
יגרמו לנו להתחיל להיכנס למצב שהבריכה תתחיל להחזיר
את שווי ההשקעות שעשינו בה בשנים האחרונות .ונוכל שנה
הבאה להמשיך לשפר את השירות הניתן בה .למרות השקעותינו
השתדלנו להישאר במספרים של שנים קודמות.

תושבי עלי היקרים -
בשעה טובה אנו ממשיכים את ההכנות לקראת המשך הבנייה
בנווה שוהם.
כחלק מההכנות העברנו השבוע את רוב הקראווילות מהשכונה,
אנחנו מודים מאוד למשפחות שעברו על הנכונות והסבלנות
הרבה .יישר כח ליצחק ולמיכל על העבודה המאומצת לביצוע
פרויקט חשוב זה.
תב"ע עלי  -בגלל עיכובים של המנהל בהכנות לקראת תשובת
המדינה ,המדינה נאלצה לבקש דחיה נוספת בתשובתה .בית
המשפט אישר למדינה דחייה נוספת לעוד כחודש .מביקור
שקיימתי במנהל אצל ראש צוות קו כחול מר גלעד פלמון הוא
הבהיר לי שנושא "תב"ע עלי" עומד בראש סדרי העדיפויות לאור
בקשתו של משרד ראש הממשלה והם משתדלים לעמוד בלוחות
הזמנים שהקציב בית המשפט .מקווה שנשמע בשורות טובות בעז"ה שכולנו נהנה מקיץ פורה ומהנה,
בקרוב.

בברכה ,אריאל

משולחן המזכיר
עדכון ספח תעודת זהות  -בשעה טובה ,אושרו במשרד הפנים כל
הרחובות הקיימים בישוב וניתן לעדכן את הספחים של תעודות
הזהות.
כל הגרים ברחובות שנוספו בשנים האחרונות ,ושלא התאפשר
להם עד כה לעדכן את מקום מגוריהם במשרד הפנים ,ומי
שהחליף את מקום מגוריו ולא עדכן :בשבועות הקרובים ניתן
יהיה להגיש את הספחים במשרדי הישוב בצירוף אישור תושב.
ניתן להוציא ספח מעודכן לכל בני המשפחה שכבר הנפיקו
תעודות זהות וספח בעבר.
מידי שבוע הספחים יועברו לנציגת המועצה שתטפל בהם מול
משרד הפנים .זמן משוער לחזרת הטפסים למשרדי הישוב הוא
כשבועיים וחצי.

כמובן ,ישנה אפשרות לגשת ישירות למשרד הפנים עם האישורים
הרלוונטיים ולטפל במקום.
מגרש ספורט נוה שהם  -השבוע בוצע חיבור חשמל לתאורת
המגרש ,ובזה הגיע הפרויקט לסיומו .מוזמנים לבוא ולשחק
בכיף!
מגרש טניס  -לצערי ,מספר בעלי כלבים נכנסים למגרש הטניס
עם כלביהם בכדי לשחרר את כלבם במקום .הכלבים מלכלכים
את המגרש עם צרכיהם ,ומפריעים לשחקנים לשחק במקום
נקי ומסודר .דבר זה הוא אסור ויוטלו קנסות על בעלי הכלבים
שעושים זאת.
עזרו לנו לשמור על עלי נקייה!
יצחק קליין

קהילה ותרבות
שלום לכולם,
בהמשך לתהליך המבורך של הועדות בישוב ,השבוע נפגשנו
ועדת קהילה .משמח מאוד לראות כ"כ הרבה תושבים שאכפת
להם ורוצים לקחת חלק בהתוויית הדרך של הישוב ,שרוצים
לקדם תהליכים ולהוסיף עוד ועוד טוב.
גם ועדות חינוך ונוער נפגשו ועובדות במרץ ובקרוב נפרסם את
הפרוטוקולים של הישיבות.
קהילת צעירי עלי!
מוזמנים לעוד ערב במיוחד בשבילכם-
סדנת התנהלות כלכלית בהנחיית אלעד רומי ,ביום שני כ"ב אייר
 27.05במרכז הקהילתי עולמות

אנחנו ממשיכים באירועי חודש אייר-
תהלוכת ילדי הגנים ולאחריה הצגה לכבוד יום ירושלים .ההצגה
תתקיים במרכז הקהילתי עולמות ,ההורים מוזמנים לבוא לבקר
ולהשתתף .ביום חמישי כ"ה אייר 30.05
ולכבוד יום ירושלים אנחנו שמחים להזמינכם לשיחתו המרתקת
של אביתר ליכטמן -סיפור ירושלמי ,ביום חמישי כ"ה אייר 30.05
ב 20:30-במרכז הקהילתי עולמות.
מחכים לראותכם
בשורות טובות,
שבת שלום ,חנה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

כ"א אייר 26/5

כ"ב אייר 27/5

כ"ג אייר 28/5

כ"ד אייר 29/5

כ"ה אייר 30/5

סדנת כלכלה
נכונה

צעדת הגנים לכבוד
יום ירושלים
סיפור ירושלמי-
שיחה ליום ירושלים

שישי

שבת

כ"ו אייר 31/5

כ"ז אייר 1/6
פרשת
בבמדבר

חינוך

עדכונים
מחלקת קליטה
תושבים יקרים ,לקראת הקיץ הקרוב וההערכות לקליטת משפחות
חדשות ,אני מבקשת מכל משפחה ששוכרת מהישוב ועתידה לעבור
דירה ,אנא הקדימו ושילחו הודעה על מנת שנוכל להיות ערוכים
היטב לקליטה הקרובה.
כמו כן ,משפחה שיש לה יחידת השכרה /דירה להשכרה מוזמנת
לעדכן אותי דרך המייל  klita@eli.muni.ilואני אפרסם את הרשימה
למשפחות שמחפשות דירה.
מיכל ויזל -רכזת קליטה 052-4201411

ותיקים בקהילה
אנו מאחלים הצלחה גדולה לגברת שירלי ספז ,שירלי ,בת 75
תושבת עלי ,עזבה למטולה קרוב לילדיה .שירלי אישה מדהימה,
אשת עשייה ועמל ,תרמה המון ליישוב ועוד יותר למועדון.
מאחלים בהצלחה ומתגעגעים המון ,ותיקי עלי!!
אז מה התחדש אצלנו?
הוספנו חוג תכשיטנות לחוגי המועדון -מוזמנים להצטרף.
בנוסף ,תוכנית חדשה ומיוחדת לגברים :שיעורי תורה ,נגרות,
חברותות וארוחת צהריים.
מהרו להרשם!!
תזכורת ,טיול לים המלח ,בתוכנית :סיור ,בריכות גופרית חמות
(נפרדות) ,ארוחת צהריים והמון כייף!! ההרשמה עד שבועות!!
כולם מוזמנים!!
לפרטים נוספים :חלי 0543364234

ביטחון
מצטרפים להצלת חיים
בקיץ הקרוב יתקיים בעפרה קורס חובשים נהגים.
אנחנו מחפשים תושבות ותושבי היישוב שרוצים להתנדב ולהיות
שותפים במערך הרפואה ביישוב.
הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בשעות הערב.
מטרת הקורס היא להכשיר חובשים ונהגים שיהיו מתנדבים פעילים
במד"א וביישוב.
תנאי סף :מעל גיל  ,21רשיון נהיגה שנתיים ,ללא עבר פלילי12 ,
שנות לימוד.
מגורים ביישוב בטווח הרחוק.
להרשמהhttps://forms.gle/bV9ShH4ND9rbNxpU6 :

דרוש/ה פרויקטור/ית לקייטנת הקיץ
תיאור התפקיד:
> תכנון וארגון הקייטנה ,כולל פעילויות ועבודה מול ספקים.
> גיוס צוות.
> עבודה מול רכז הפרויקט של המועצה.
דרישות:
> כושר ארגון.
> חשיבה יצירתית.
> גישה לגיל הרך.
יתרון לבעלי תעודת הוראה
תחילת העבודה :מיידי
שכר נאה.
שעות גמישות.
יש להגיש מועמדות עד לתאריך יום ד' כ"ד אייר 29.5.19
לחנה בנישו ,מנהלת מח' קהילה ,תרבות ונוער ,עלי
 kehila@eli.muni.ilטל' 052-4201405

הורים יקרים,
בעז"ה נחגוג כולנו יחד ילדי הגנים לכבודה של ירושלים! ביום
חמישי כ"ה אייר בתהלוכה וריקודים ובסופה הצגה על הרב נריה-
נושא החמד השנתי.
בבקשה אנא שלחו את הילדים לבושים כחול לבן.
מירב דיין
רכזת תחום חינוך

נוער
נוער יקר,
מה שלומכם? מקווים שעבר עליכם ערב לג בעומר בטוב ובכייף.
השנה עשינו תחרות נקיון ,כדי לשמור על הישוב שלנו נקי ומסודר.
סניף שניקה וסידר את אזור המדורות שלו יקבל השבת ארטיקים
מפנקים וקרים ,מתנת יצחק קליין ,מזכיר הישוב המדהים שלנו! -
תודה רבה!
בשבת הבאה יש לתנועת הנוער בנ"ע שבת תנועה  -תהנו בשבת
ובהצלחה!
בהזדמנות זו נאחל לאוריה הקומונרית יומולדת שמח  ,הרבה אושר
בריאות והצלחה!
בעז"ה אנו מתחילים פרויקט חדש בישוב ,משפחות מאמצות  -פעם
בחודש בערב שבת כל שכבה תיפגש אצל המשפחה המאמצת ,אנו
מקווים ומאמינים שזה יתרום לכם  ,יתן לכם עוד מקום חם ומפנק
וחיבור נוסף לקהילה.
תודה רבה לכל המשפחות  -הרבה הצלחה!
בעז"ה נתחיל בפרשת במדבר ,כ"ו אייר 1 ,ליוני.
המשפחות הן:
בנות
ז'  -משפחת קופמן
ח' -משפחת לילנטל
ט' -משפחת בטיטו
י' -משפחת בן אפרים
י"א -משפחת גאלדור
י"ב  -משפחת שובי (שלמה ובלה)
בנים
ז' -מחפשים משפחה (נשמח לעזרתכם).
ח' -משפחת מאושר (נילי נריה)
ט' -משפחת הומינר
י' -משפחת בנישו
י"א  -משפחת דיקשטיין
י"ב  -משפחת אלמליח
תודה רבה לכולם!
שבת שלום אוהבים הרכזים

מזל טוב

לשיראל ומשה שלומוביץ להולדת הבת
למעיין ואליה תורג'מן להולדת הבן
לרננה ויגל שמואל להולדת הבת
לאביה ואוריה לנדאו להולדת הבן
להודיה ושמואל מושקוביץ להולדת
לרעיה ולרב יהודה ויינר לבר המצווה של הלל
למשפחות מסלטי וסיון לאירוסי ילדיהם
לאליענה ודוד פסנטין לאירוסי הבת
למרדכי ואסתר גידליה לנישואי הבן

ברוכים הבאים

דור ושירה חזי שגרים ביובל 3020

