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דבר היו"ר

משותפת עם יוסף זרובבלי הרכז הנוכחי .בהזדמנות זו אני רוצה
פתיחת המתנ"ס
במהלך חודש אדר ב' אנחנו מתכננים בעז"ה לקיים אירוע פתיחת להודות ליוסף על שנים חשובות בשמירה אדוקה על ביטחוננו.
המרכז הקהילתי "עולמות" ,תאריך מדויק יפורסם בקרוב .עקבו עליתון מורחב
בקרוב יצא מגזין מורחב יותר ,אחת לחודשיים-שלושה .בו נרחיב
אחרי הפרסומים.
על פעילותנו הנעשות הן ברמה האזורית והן ברמה היישובית.
תב"ע ליישוב
אנחנו נכנסים לתקופה חשובה לקידום התב"ע של יישובנו.
בברכה ,אריאל אלמליח
התפילות של כולנו חשובות יותר מתמיד.
יו"ר הועד המקומי עלי
רכז ביטחון חדש
ברוך הבא לאליה וולפמן ,רכז הביטחון החדש .החלה חפיפה

דבר המזכיר
הצבת קווי מתח גבוה
השבוע החלו עבודות להנחת  6עמודי קווי מתח גבוה של חברת
החשמל בין שכונות נוף הרים והיובל ,אשר ישמשו לצורך סגירת
מעגל חשמלי במקרה של תקלה באחד העמודים שבתוך הישוב.
סקר פחת מים
כחלק מהמאמצים לאתר ולטפל בפיצוצי צנרת בקווים הראשיים
של הישוב אשר גורמים לפחת מים גדול ,נערך השבוע סקר ע"י
חברה מקצועית לאיתור נזילות מים .נמצאו מספר נזילות והן
טופלו.
תאורת רחוב
אחזקת תאורת הרחוב היא בידי המועצה ,שמפעילה מטעמה קבלן

לטיפול בתקלות .במידה וראיתם עמוד תאורה ברחבי הישוב
שלא עובד/מהבהב וכו' ,יש לפתוח קריאה באתר האינטרנט של
החברה לפיתוח בנימין ,או לשלוח מייל למשרדי הישוב
 office@eli.muni.ilעם מספר המדבקה שנמצאת על העמוד.
פינוי רכבים שלא בשימוש
במידה ורכבכם כבר לא נוסע ו"עשה כבר את שלו" -עליכם
לפנותו אל מחוץ לישוב למקום המיועד לכך ולא להשאירו ברחבי
הישוב .רכב אשר יושאר בישוב יגרר ע"י פקחי המועצה .אנא
עזרתכם בעניין.
בברכה,
יצחק קליין ,מזכיר עלי

קהילה
ערב קהילתי במרכז הישוב
במוצ"ש שעבר נערך ערב קהילתי למתפללי עמותת משכן עלי-
ערב "טד בשבט" היה ערב מקסים ומעניין .ישר כוח גדול לכל
מעבירי ההרצאות ,למארגני האירוע וכמובן למשתתפים.
מליאת עלי השנייה
במוצ"ש תרומה ,ד' אדר א' ( )9.2בשעה  20:30במשכן עלי,
תתקיים מליאת עלי השנייה .בערב זה נחשוף בפניכם את
הוועדות השונות שאנו מעוניינים להקים ,נחשוב יחד על מטרות
הוועדות ועל דרכי פעולתן שלאורן הישוב וההנהגה תבחר ללכת.
נוכחותכם חשובה .בואו להיות חלק מעשייה גדולה ומשמעותית!
מחכים לראותכם!

תפילת נשים
לאור האירועים המצערים שקרו בעלי בשבועות האחרונים
ולרפואת חברותינו המתמודדות עם מחלות ארוכות ולא פשוטות
אנחנו מזמינים את נשות ונערות עלי לערב מרומם של תפילה
והודיה -הופעה של אודהליה ברלין ,ממש כאן אצלנו בעלי!
יום שני כ"ט שבט  4.2ב 20:00במשכן עלי.
כניסה 50 :ש"ח 35 ,ש"ח לנוער (ט'-י"ב).
בתפילה לבריאות ,לימים טובים ולבשורות טובות!
שלכם,
חנה

נלחמים למען אבינעם
אבינעם ,בנה בן ה 26-של חברתנו לצוות ,עפרה בוכריס ,חלה לפני  3שנים במחלת ה  – -ALSניוון שרירים.
המשפחה יוצאת עכשיו במסע לגיוס כספים לטיפול רפואי בדרום קוריאה ,טיפול ששמונע את התפתחות המחלה
והתדרדרות המצב .זה הטיפול היחיד המוכר שיכול לעזור בטיפול במחלה.
אנו פונים אליכם בבקשה לסייע לעפרה ,חברתנו לצוות .אפשר לכתוב בגוגל "נלחמים למען אבינעם" ולהגיע לאתר ההתרמה.
אנו שולחים ברכה לרפואה שלמה לאבינעם וברכת הצלחה למשפחת בוכריס .בית כרמי חן

מזל טוב

למשפחת שטול לנישואי דביר ונעמה
ליהודה ומעין ליכטנשטיין להולדת הבן

הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש18:30 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ:
 < Binyamin.co.ilתחבורה < קווי שירות

עדכונים
הודעה לתושבים – הנחה בארנונה לתושבים המשרתים במילואים
הודעה זו מוגשת כשירות לתושבי עלי המשרתים באופן פעיל
במילואים ,וברצוננו להנגיש וליידע את התושבים לזכויותיהם,
ובהזדמנות זו להביע הערכה למשרתים ובני משפחותיהם על
תרומתם למדינה:
בשנת  2018הותקנה תקנה 3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה
(הנחה מארנונה) ,המאפשרת למועצה/עירייה לאשר הנחה בשיעור
של עד  5%בתשלומי הארנונה לתושבים המשרתים בשירות פעיל
במילואים:
"( 3ו) .מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד  5%מסכום
הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס
שהוא חייל מילואים פעיל; לעניין זה" ,חייל מילואים פעיל" –
חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים ,התשס"ח,2008-
המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה
לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא
משרת מילואים פעיל".
ביום  24.6.2018אימצה המועצה האזורית מטה בנימין את התקנה,
תוך הגבלת ההנחה ל 100-מ"ר הראשונים ,החל מיום ( 1.1.2019ראו
החלטה  28בפרוטוקול מליאת המועצה מיום :)24.6.2018

"הנחת ארנונה למשרתי מילואים –  5%מתחילת שנת  2019עד 100
מ"ר – אושרה"
לצורך מימוש ההנחה יש לצרף צילום תעודת משרת מילואים פעיל
בתוקף או אישור אחר תקף מצה"ל .שוכר דירה צריך לצרף הסכם
שכירות
את הטפסים לשלוח למייל של בת שבע:
 ,batsheva@binyamin.org.ilאחראית הנחות במועצה

מש"ק עלי
אחד מיעדי משטרת בנימין להעלאת איכות החיים לתושבים ,הוא
הטיפול במטרדי תנועה.
בתקופה הקרובה יינתנו דוחות תשומת לב ,על ידי ומתנדבי
המשטרה ,ברחבי הישוב לרכבים החונים בניגוד לחוק.
אנא הימנעו מחניה במעבר חצייה  /אדום לבן  /ת .אוטובוס /
חסימת נתיב  /על מדרכה וכל הפרעה אחרת.
לאחר מכן ,תתבצע אכיפה בעבירות אלו.
יחד נשמור על הבטיחות ואיכות החיים בישובנו ,כדוגמא אישית
ומגדלור לאומה.
יהודה גרוסמן ,רס"ב ,השוטר הקהילתי שלך 052-2576048

חינוך
נוער
נוער אהוב שלנו! מה היה לנו השבוע?
בנות -אחרי השבת נחנו קצת וביום חמישי נפגשנו לערב לכבוד
ט"ו בשבט ,הכנו פונדו וקישטנו בולי עץ עם הדפסים מטריפים
שעשינו! היה תענוג!! מתחילים לעבוד במרץ על הערב צדקה!!
בנים -נהננו ממלווה מלכה והתפנקנו על מרק חם ודיבורים .כיף
להכנס לעניינים!!
השבת הקרובה  -בעז"ה יהיו פעילויות חב"ב בסניפים ,ככה שלא
נפגשים אצל הרכזים.
מחכים לראותכם באמצע שבוע ובעז"ה בשבוע הבא -לפי העדכונים.
בהצלחה לכל הנבחנים ):אוהבים ,יונתן ,מוריה וחגית

רישום למעונות תש"פ
יתקיים בין התאריכים  ,3-21/2כ"ח שבט -ט"ז אדר א'.
הרישום לילדים ממשיכים במעונות בנימין -דרך אתר המועצה.
רישום לילדים חדשים או אחים לילדים ממשיכים -יתקיים דרכי
בצורה ידנית במעון בימים :א' ,ג' ,ה' ,בין השעות  .9:00-15:30אנא

הצטיידו בת.ז (ודאו שהכתובת שלכם רשומה בבנימין).
ניתן כבר להגיע לקחת טופס הוראת קבע לילדים חדשים כדי
להחתים את הבנק.
לכל שאלה או הערה ניתן לפנות אליי ,עדיף בשעות המעון (08:00-
)16:00
רבקה לוי ,מנהלת המעון המרכזי 052-5666164

דרושות לגני עלי
⋅ דרושה סייעת לגן מקסים בעלי 5 ,ימים בשבוע .החלפה על בסיס
יומי לתקופה ממושכת.
קו"ח ניתן לשלוח ganim@eli.muni.il
⋅ סטודנטית? בהתמחות? מחפשת עבודה על בסיס יומי? נשמח
שתצטרפי אלינו.
גני עלי מחפשים עובדות על בסיס יומי לבניית מאגר מחליפות.
קו"ח ניתן לשלוח ganim@eli.muni.il
מירב דיין ,רכזת גנים

קהילה ותרבות
ערב אבות וילדים
ביום ראשון התקיים ערב אבות וילדים מגבש ומהנה ,בנינו יחד
אדניות דפקנו בפטיש ,צבענו ובעיקר נהננו.

משלוח מנות ישובי

לחזק עסקים מקומיים .מעוניינים שהתוצרת שלכם תחולק ותגיע
לכ 900משפחות הישוב?
מוזמנים לשלוח מייל  matnas@eli.muni.ilעד ליום חמישי ,ב' אדר
א' ( )7/2/19פניות מתאימות בלבד תיעננה.

מחזקים עסקים מקומיים! השנה ,במשלוח המנות הישובי ,בחרנו

ראשון

כ"ח שבט 3/2

שני

כ"ט שבט 4/2

שלישי

ל' שבט 5/2

זאטוטיה ,ניפגש
ערב תפילה -לאחה"צ של משחקים.
אודהליה ברלין סרט לגדולים וארוחת
ערב בתשלום.

רביעי

חמישי

א' אדר א'  6/2ב' אדר א' 7/2

שישי

ג' אדר א' 8/2

שבת

ד' אדר א' 9/2
פרשת תרומה
מליאת עלי
השניה,
ערב ועדות

