בס"ד

גיליון מס' 18

מידעלי

שבת פרשת בהעלותך י"ב סיון 15.6.19
זמני שבת כניסת שבת  19:21יציאת שבת20:29 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים שלום וברכה,
מסך לד פרסום  -בשעה טובה חתמנו עם חברת  EMIהתקנת
בימים אלו חברי הועד וצוות הישוב שוקדים על בניית תהליך מסך דיגיטלי לטובת פרסום של העסקים המקומיים והעסקים
בסביבה ,המסך יותקן בחודשיים הקרובים וישרת גם את הישוב
חיזוק הזהות וההזדהות היישובית.
מטרת תהליך חשוב זה היא להמשיך לחזק את הביחד המיוחד כל לטובת פרסום האירועים היישוביים שמתקיימים בישוב.
כך שיש ביישוב עלי ואף לחבר את כולנו לעוגן מרכזי  -המקום
חנוכת בתי קבע בגבעת הרא"ה  -השבוע נחנכו בתי קבע בגבעת
בו אנו חיים.
אנו צריכים אתכם איתנו בשלבי התהליך  -במפגשי חשיבה ,הרא"ה ,חלוציות טהורה ואמונה שלמה של אנשי גבעת הרא"ה
הובילו לידי מימוש מעשי .הנהגת היישוב עלי הייתה שותפה גם
במשוב על סקר ועוד.
אנו מאמינים שתהליך חשוב זה יכין אותנו היטב לקראת הרחבת היא לשלבי התכנון הראשוניים .מרגש היה לראות את הקשר
היישוב ובניית חוסן קהילתי רחב שיאפשר לנו לבנות על גביו המיוחד של השכונה עם הרב שילר ,בזכות קשר זה מרגיש כאילו
הם עדיין שכונה בתוך עלי .יישר כח גדול.
את המשך התפתחות היישוב.
בברכה ,אריאל

תב"ע עלי  -החילופים במשרד הביטחון משפיעים בהחלט על
רמת המוכנות של המדינה לתת את תשובתה בזמן שתוכנן ,סוף
השבוע הזה .נקווה שדברים יתבהרו במהלך שבוע הבא.

משולחן המזכיר
פינת מחזור "לב עלי"  -הקרטונייה שהייתה בחניית המרכז מתקני חניית אופניים  -ליד הבריכה ,מרכז "לב עלי" והמרכז
הקהילתי "עולמות" ישנם מתקני חניית אופניים .אני מבקש מכל
המסחרי עברה גם היא לפינת המחזור שליד הגנים הסמוכים.
בעלי האופניים להחנות את האופניים במתקנים המיועדים לכך,
צביעת גני משחקים  -השבוע נצבעו ע"י המועצה כל מתקני גני ולא להניח /לזרוק אותן בפתחי אותם מקומות.
המשחקים ברחבי הישוב.
אתרי הקראוילות בנוה שיר ונוף הרים  -בימים אלו מושלמות
פסולת בניין  -חל איסור מוחלט לשפוך פסולת בניין בפחי הזבל עבודות הפיתוח ,ואנו נערכים לקליטת משפחות .לפרטים ניתן
וכן להשליך אותה ברחבי הישוב .פסולת זו יש לפנות ע"י מכולות לפנות למיכל ויזל רכזת הקליטה052-4201411 -
אל אתרי זבל מאושרים.
שבת שלום ,יצחק

קהילה ותרבות
תהליך גיור ,בשכונת היובל .תודה לנשות היובל על האירוח החם
שלום לכולם,
בשבוע שעבר חווינו ארוע מיוחד במינו ,זכינו ובישוב שלנו קרה והמפנק.
תהליך מיוחד ומחזק  -משפחת הראל עברה תהליך גיור ונישאה .גברי נווה שוהם ,יוצאים לטיול מגבש ומפנק .תהנו!!
אנחנו כקהילה זכינו ללוות את המשפחה ולראות במו עינינו שמחים לקחת חלק מהאירועים הקהילתיים והשכונתיים שלכם.
תהליך של גאולה ממש כאן.
ישר כוח לכל האופים ,התורמים ,המלווים ולכל מי שלקח חלק .השבוע התקיים מירוץ אמית  -אבות ובנים הראשון .היה מוצלח
ומושקע ,יישר כוח לצוות הישיבה ,ליהודה השוטר הקהילתי
תודה לחנה וישי הראל ומשפחתם על הזכות.
ולאליה הרבש"צ על ההתגייסות.
פה בשבילכם
הקיץ ממש כאן ושכונות וקהילות רבות נהנות משיתוף הפעולה
בשורות טובות
שלנו ,סביב הקיץ ובכלל.
חנה
שבוע שעבר התקיימה שיחתה המרתקת של חנה אייל שעברה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

י"ג סיון 16.6

י"ד סיון 17.6

ט"ו סיון 18.6

ט"ז סיון 19.6

י"ז סיון 20.6

י"ח סיון 21.6

ט"ו סיון 22.6

מועדון רוגעלך
השתלמות לבעלי
עסקים

פרשת שלח

עדכונים
קייטנת הגנים

חדש! טהרת המשפחה לגברים עם הרב שילר!

שימו לב ,ההרשמה מסתיימת במוצ"ש הקרוב (י"ב סיון.)15/6 ,
הקייטנה תתקיים במהלך כל חודש יולי ,1-31/7 ,כ"ח סיון -כ"ח
תמוז.
עלות הקיטנה 660 :ש"ח לילד ראשון 630 ,לילד שני ,הזנה (ארוחת
עשר) כלולה במחיר.
לכל שאלה מוזמנים לפנות אלי-
מוריה גלאם רכזת הקייטנה
054-5648838
להרשמה:

ביום ראשון הקרוב ,י"ג סיון ( ,)16.6תתחיל סדרה של כ 8-שיעורים
בנושא שבכותרת.
השיעורים יתקיימו בימי ראשון בשעה  21:30בבית הרב שילר.
להצטרפות לקבלת עדכונים:
חיים 052-4338497 -
בואו בשמחה!

סדנאות בוקר לבנות ה'-ו
יתקיימו אי"ה בחודש יולי כ 4-שבועות .בימים ראשון ,שלישי
וחמישי בבקרים.
מחיר₪ 400 :
מהרו להרשם מספר המקומות מוגבל.
גילת פטליס -רכזת הקיטנה052-4377008 .
להרשמה:

מועדון היולדות רוגעלך
ניפגש ביום שני הקרוב ,י"ז סיון  17/6לשיח נשי וארוחת בוקר קלה,
 10:30במרכז עולמות ,תשלום סמלי .₪ 15
לפרטים איטה גור אריה 050-2898968

בריכת עלי
רוצים ארוע מיוחד ויוצא דופן?
ניתן לשכור רחבת ארועים עד  300איש בצמוד לבריכת השחייה,
אפשרות לשכירת הבריכה.
לפרטים איתי 052-5508191

חינוך
נוער יקר
מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שסיום השנה בטוב.
אני צריכה ללדת בחודש הקרוב אך בינתיים אני עדיין כאן
לרשותכם.
בשעה טובה נמצאה לי מחליפה :שירת בן הראש (רכל),
שיהיה בהצלחה גדולה!
אנחנו עובדים על פעילויות קיץ מטרפות!
מי שרוצה להצטרף לקורס מד"א מוזמן לפנות אלי בהקדם.
בהצלחה לכולם!
חגית

אריאל בנים האלופים!
איזה כיף!!
אז אחרי שבת הפסקה בשבועות ואחרי הלימודים החופש הגדול
כבר ממש כאן.
הולך להיות השנה חופש גדול מפוצצצץ!
תתעדכנו אצל המדריכים...
כל הכבוד לרועי גלטר שעלה לחידון תנ"ך התנועתי!
החידון יתקיים ביום חמישי א' תמוז .בהצלחה ענקית!!
השבת בעז"ה מפקד בשעה .18:00
שבת שלום
ובציפיה לבנין אריאל.
חולים עליכם צוותשע"ט והקומונרים

מה שלומך אחות?
ממשיכים עם מענים לגרושות בבנימין!
והפעם-
יודעת מהן זכויותייך?
אילו הנחות מגיעות לך? אילו מענקים מגיעים לך? אם בכלל?..
מוזמנת להרצאה:
מיצוי זכויות לאימהות חד הוריות!
מפי :עו"ס מיצוי זכויות ,יוכבד מעין.
בהרצאה נלמד:
• מהן זכויותייך בביטוח לאומי ,המשרד השיכון ,ועוד.
• איך מגלים ומבררים מידע נוסף.
• איך מתמודדים עם הבירוקרטיה!
ההרצאה תתקיים ב"חממה" בשער בנימין
ביום שלישי ,18.6.19 ,ט"ו סיון בשעה 20:30
עלות 15 :ש"ח
הרשמה מראש בטיקיצ'קhttps://tickchak.co.il/5831 :
נשמח להיפגש שוב,
מרכז עוצמה בנימין ותחום משפחה במתנ"ס

מזל טוב

למוריה וחיים כהן להולדת הבן
לשחרית ואביה בן שלום להולדת הבן,
לרב שי ולנעמה להולדת הנכד

בעלי עסקים מקומיים!
מוזמנים לסדנא לבניית אסטרטגיה עסקית לטווח
הארוך שתוכל לעזור לקדם את העסק שלכם.
יום שני הקרוב ,י"ד בסיון 17/6
בין השעות  9:15-13:00במרכז עולמות.
לפרטים והרשמה:
מעוף אריאלariel@4.maof.co.il 076-8844899 :

