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דבר היו"ר

שכונת נופי המעיין  -הפיתוח הראשוני הסתיים ואנחנו מקווים
תושבים יקרים,
בשעה טובה משפחת הראל חנה וישי זכו השבוע להשלים את שגם שכונה זו תצא בקרוב לשיווק.
קידום העסקים בעלי  -קיימנו ישיבה נוספת בה דנו על דרכים
תהליך הגיור אותו הם התחילו לפני כשנתיים.
סיפורם המיוחד והמרגש מהיכן הם הגיעו אלינו ,היישר מהכמורה נוספות לשיווק החנויות השונות והחל מהשבוע נפרסם כאן
במידע עלי את העסקים השונים .כמו כן בחודש וחצי הקרובים
הפרוטסטנטית אל חיק עם ישראל מפליא ומיוחד.
מאחלים לכם ולבנותיכם השתלבות טובה ונעימה כאן בארץ יותקן גם שלט דיגיטלי בכניסה ליישוב לטובת פרסום המרכז
המסחרי ועסקים נוספים.
ובפרט בעלי.
יישר כח לכל התומכים והמלווים לכל אורך הדרך וכמובן בכלל
ההכנות לקראת חתונתם שתתקיים ביום חמישי עת מסירת בסיכום דבריי ,אני רוצה להודות לקובי אלירז ,תושב שכונת
היובל ,חברינו ,יו"ר הועד מלפנים על מסירותו הרבה לעזור
גיליון זה.
שכונת נווה שוהם  -אנו מתחילים את ההכנות לקראת שיווק ליישובנו בכל צרכיו השונים והמרובים.
הקשב של קובי לדרישותינו והניסיונות לשפר ולייעל את עבודת
יחידות הדיור הנוספות בשלב ב' של רח' היהלום.
במהלך הכנות אלו נעדכן את הדגם של הבית לאור התיקונים המערכת המשפטית והביטחונית היו יוצאים מן הכלל ועל כך
שעלו משלב א' ונצא לתחילת שיווק ובניית היחידות הנוספות .תודה גדולה .אנו בטוחים שקובי יחזור במהרה לקחת חלק
בעשייה הציבורית המשפיעה על עתיד ההתיישבות.
פרטים בקרוב.
שכונת פלגי מים  -השבוע נשלים בעז"ה את רוב עבודות הפיתוח
חג שבועות שמח,
ולקראת סוף החודש הלועזי בעז"ה יתחיל אכלוס בתי השכונה.
בברכה ,אריאל
מירב הצרכים שעלו מהשכונה יטופלו יחד עם השלמת הפיתוח.

משולחן המזכיר
תקלות חשמל בשכונת היובל  -בשבוע האחרון היו מספר
הפסקות חשמל בשכונת היובל כתוצאה ממתח גבוה של חברת
החשמל ,אשר הסב נזקים לציוד של חברת החשמל ,לרשת
החשמל בשכונה ואף למערכת משאבות המים אשר מספקות
מים לשכונה .אנו בקשר עם כל הגורמים על מנת לסדר את
הנזקים בהקדם האפשרי ומשתדלים לצמצם ככל שניתן את
הפגיעה בשגרת חיי התושבים .בהזדמנות זו ,רציתי להודות
לתושבי השכונה על הסבלנות וההבנה.

גיזום ברחבי הישוב  -ב"ה ,השנה היה חורף מבורך עם גשמים גם
בחודש ניסן -מה שגרם לכל הצמחייה והעשבים לגדול במהירות
בכל רחבי הישוב .צוות הגינון עושה מאמצים לתת מענה
בגיזום על פי סדרי עדיפויות ,ומקווים שתוך מספר שבועות
הצוות יצליח לעבור בכל הישוב .השבוע התבצעו חישופי דרכים
ברחובות גבעת הלבונה ובאגוז ,ובדרך מנוה שהם לשכונות פלגי
מים ונוף הרים .בעז"ה בשבוע הבא יימשכו חישופים נוספים.
בברכת קיץ טוב ובריא,
יצחק

הקיץ שלי

בבריכת ֵעלִ י!
מחר ,יום שישי ד' סיון ()7.6
הבריכה פתוחה לכלל הציבור

הכניסה חופשית  +קרטיב לכל ילד!
פרטים נוספים בגוף העליתון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

ו' סיון 9.6

ז' סיון 10.6

ח' סיון 11.6

ט' סיון 12.6

י' סיון 13.6

י"א סיון 14.6

י"ב סיון 15.6

סדנת התנהלות
כלכלית ,מפגש 2

מירוץ אמי"ת
התולעים מזמינות
לשעת סיפור בספריה

פרשת
בהעלותך

עדכונים
ותיקים בקהילה

בריכת עלי

כל כך מרגש אותי לראות שעוד ועוד אנשים מצטרפים למועדון
המהמם שלנו! מזמינה את כולכם לבוא לבדוק את המועדון
ולהצטרף למשפחת הותיקים.
אז מה היה לנו השבוע?! יום רביעי חגגנו ונכנסנו לאווירת
שבועות עם ארוחה חלבית שווה ומושקעת!! (תודה לפז חלפון
על הפינוקים) והמשכנו לשיעור מעניין על מגילת רות עם שושנה
ישראלי המקסימה.
מזכירה לכל המעוניינים ,תחילת יולי נצא לטיול בים המלח,ההרשמה
עד שבועות ,מהרו להרשם!
מחכה לכולכם!
בברכת חג שמח ומלא בקדושה,
חלי מכלוף
רכזת וותיקים בקהילה

עונת הרחצה בבריכת עלי נפתחה.
הנחה  100שח לתושבי עלי בלבד ,ברכישת מנוי משפחתי עד
תאריך .7.6
בריכת פעוטות משודרגת 4 ,חודשי פעילות ,שעות פעילות רחבות.
לפרטים  - 050-8866317בריכת עלי.
יש לכם אירוע ,ערב גיבוש ,בר/בת מצוה?
רחבת אירועים תחת כיפת השמים עד  300איש.
עכשיו במקום קסום בבריכת עלי.
לפרטים  052-5508191איתי

חוגים
בקרוב מסתיימת שנת החוגים ,ובאה לסיומה גם תקופה של 13
שנים ,בה זכיתי לתת שירות לתושבי עלי בשני תחומים קהילתיים.
ניהול קהילת הקשישים והמועדון ,ובניה ותיפעול של מערך חוגי
ילדים.
אני מבקשת את סליחתו של מי מהתושבים אם פגעתי במהלך
עבודתי.
אני מאחלת שהשינוי יביא אתו רוח חדשה רעננה וטובה ושנושאי
התפקידים יראו תמיד לנגד עיניהם קודם כל את טובת הציבור
ורווחתו ושתכנים אלו ישגשגו ויתפתחו ויעצמו.
תודה רבה לכל מדריכי החוגים לאורך השנים ,ולכל מי שעבד איתי
בכלל זה  4ועדים שונים.
תודה מיוחדת לאנשי התחזוקה ובראשם יוסי שלום ודניאל פדידה
על הרוח הטובה ונדיבות הלב.
תודה לכל מי שהשתתף ויזם לתת לי את מתנת הפרידה.
בידידות אמית בן אליהו

מועדון היולדות "רוגעלך"
מועדון היולדות "רוגעלך" מחפש מעבירות תוכן  -הרצאה/סדנא
בנושאים הקשורים ללידה ולנשיות.
לפרטים איטה גור אריה 0502898968

מעבדעת
ביום רביעי ט' סיון ,12/6 ,מועדון התולעים מארח את יפעת
המספרת בהזמנה לספר חיה בהפתעה.
מוזמנים ילדי כיתות א-ג לשעה קסומה של קריאה ויצירה,
עלות ₪ 5 :לילד

חדש – סדרת מפגשים עם הרבנית שילר
על טהרת המשפחה
בע"ה החל מיום שני הקרוב ,ז' סיון ( )10.6תתקיים סדרה של
כ 6-מפגשים עם הרבנית שילר בנושא טהרת המשפחה  -מבחינה
רעיונית והלכתית.
הסדרה תתקיים במסגרת שיעורי הנשים בימי שני באולם משכן
עלי (קומת קרקע) ,התכנסות ,20:30 :תחילת שיעור20:45 :
לקבלת עדכונים ברשימת תפוצה :אורנית 052-8455719 -
בואו בשמחה!

חינוך
נוער יקר שלי!
ברוך ה קיבלנו מהישוב מועדון ,פתחנו את הקיץ בפיינטבול בשילה
ופוייקה בישוב .היה באמת מדהים וכל הכבוד לכם על הנוכחות
וההשקעה.
בקיץ הקרוב יהיו המון פעילויות כמו שבת ,טיול ,טורניר כדורגל,
אטרקציות ,שיפוץ מועדון ועוד.
כחלק מחידוש המועדון אני מבקש שתחפשו ספות ,שולחן פינג
פונג ,סנוקר ועוד משחקים למועדון.
שתהיה לכם אחלה שבת
אוהב איתמר

יקרות,
השבוע סיימתי את תפקידי כרכזת נוער מחליפה .נפגשנו בחמישי
בערב לערב פרידה וסיכום התקופה ובאווירת חג השבועות הכנו
כתרי פרחים לכבוד החג.
רציתי לומר לכן ששמחתי ממש להיות איתכן בתקופה הזו ,אתן
מדהימות ויש לכן כוחות ועוצמות גדולות!
אוטוטו החופש הגדול מגיע ואיתו לו"ז עמוס וגדוש רק בשבילכן!!
אל דאגה ,כל מה שהתחלנו בתקופה האחרונה ימשיך כמתכונן עם
חזרתה של מוריה.
תודה על שהייתן ,הגעתן ופירגנתן!
עדי גאלדור

נוער יקר,
מה שלומכם? מקווה שהשבועות האחרונים בלימודים עוברים
בטוב.
תתכוננו לקיץ מטורף שהולך להיות  -פעילויות שוות ,טיול ,מרוץ
בנימין וכמובן קיטנת לב אל לב!
השבוע מוריה חוזרת מחופשת לידה עם הרבה כוחות חדשים נאחל
לה הצלחה גדולה.
עדי הרכזת המהממת עוזבת אותנו ,אמנם זאת היתה תקופה קצרה
אבל מלאה בעשיה ,נתינה ,נתת הרבה ,הגדלת ראש ,יזמת פעלת
ויצרת קשרים אישיים .זכינו ליהנות ממך בתקופה זו ,שהייתה
משמעותית מאוד!! תודה גדולה ונאחל לך הצלחה גדולה בהמשך
ותהני מכל רגע וכמובן שאנחנו תמיד נשמח שתחזרי אלינו!!
תודה גדולה אוהבים ומעריכים מאוד!!
שבת שלום וחג שמח!
עקבו אחרי לוז השיעורים בליל שבועות .שלכם הרכזים.

מזל טוב

לשירה ולאלישע נדב להולדת הבת
לשירלי ויהונתן מועלם להולדת הבן

