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דבר היו"ר
תושבים יקרים,

בשעה טובה וברוכה הגישה המדינה את תשובתה לבג"צ
בעניין "בג"צ הקו כחול  -עלי" .התשובה טובה לנו מאוד ואנו
מקווים שבג"צ יקבל את עמדת המדינה ויאשר המשך התקדמות
בתהליכי התכנון והשלמת מתן התוקף לתב"ע שלנו .בשורות
טובות בקרוב בעז"ה.

סיור מועצה איזורית משגב  -מליאת מועצה אזורית משגב
ועובדיה הגיעו לאזורנו ובקשו לשמוע על סביבת העבודה של
הועד והצוות המקצועי ביישובנו .בשיחה שנתתי להם הסברתי
להם את היתרונות בועד מקומי עצמאי אחראי בתוך מועצה
אזורית וכן גם שוחחנו על האפשרות לייצר עצמאות כלכלית
מלאה לועד מקומי.

נהיגה בלי רישיון  -בזמן האחרון אנו עדים לתופעה מסוכנת של
ביקור למידה בקרני שומרון  -כחלק מתהליכי הלמידה הארגוניים ,נסיעה ללא רישיון ביישוב .האחריות מתחילה אצלנו ההורים,
יצאנו צוות ההנהלה לסיור למידה במועצה מקומית קרני שומרון .לא לאפשר לילדים שלנו לסכן את עצמם ואת הסביבה .החיים
הסיור היה פרודוקטיבי וברמה גבוהה .כלל מנהלי המחלקות של של ילדנו ושל כולנו חשובים מהכל.
המועצה התפנו לטובתנו ,שילבנו ביום זה שיח עם ראש המועצה
שבת שלום ,אריאל
יגאל להב וזמן למידת עמיתים שחידש לנו רבות .לאור סיור זה
כל מנהל מחלקה אצלנו ייקח את החבורה שלו להמשך למידה
מעמיקה יותר על מנת שנערך נכון לשנת התקציב הבאה.
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הפנינג פתיחת
הקיץ בחסות
נוער עלי

פרשת חקת

חינוך
חינוך
הורים יקרים אנו עומדים לפני סיומה של שנת הלימודים תשע"ט!
זוהי הזדמנות טובה להכיר תודה לצוות הגנים -לסייעות ולגננות,
לצוות המחנכים והמחנכות בבתי הספר ובישיבה ,לצוות המנהלים
שלנו ,לכל אחד ואחת שפועל ופועלת יום וליל למען חינוך ילדינו
בעמל רב ,באהבה ובחיוך שמאפשר לכל אחד ואחת לגדול ולצמוח
עם כוחותיו.
תודה גדולה על כל פועלכם!!
אשרינו שזכינו בצוות מדהים ומוביל שכזה ביישובנו!
"אומנם ערך החינוך הוא שמשפיע על יתר השנים של הגדלות
שהרי אין ידוע לנו עד כמה יפעל החינוך ומה יהיה משפט הנער
ומעשהו"(הרב קוק).
אנו יוצאים לחופש הגדול והקייטנות והפעילויות בשיאן ,שנזכה
לחופש משמעותי וחינוכי!
בהצלחה רבה לכלל הרכזים שעמלים על כך.
שבת שלום ומבורך.
מירב ,רכזת חינוך

נוער
נוער אהוב שלנו!
מה שלומכם? איך התחיל החופש?? קודם כל נעדכן את מי שלא
שמע שחגית ילדה בן בשבת .מזל טוב גדול לה!!
השבוע התקיימו פעילויות פתיחת קיץ בבריכה לכולם .היה שווה,
מפנק ,מגבש ופתיחה מעולה לקיץ העמוס שלנו!! כל הכבוד
לחבר'ה שהתגייסו לארגון של הערבים.

ביום רביעי היה לנו את מבצע  10של ההתרמות בשביל הקייטנה.
חייבים לעבוד על הגיוס כספים חזק!! אין על מי שמגיע! אנחנו
צריכים את כולם!! מי שעוד לא השתבץ לארגון של אחת מהפעילות
בקיץ מוזמן לפנות לרכזים! לא חסר לנו פרויקטים.
השבוע חילקנו בבריכה את הלוח חופש! מחכה לנו חופש עמוס,
מגוון ומלא בעשייה וכיף! מי שלא קיבל מוזמן לבקש.
שבת נוער!! נפתחה ההרשמה לשבת נוער מושקעת ביותר! בנים
ביער יתיר ובנות בקצרין! מספר המקומות מוגבל מאוד!! אל
תפספסו..
מה מחכה לנו שבוע הבא?? התנדבות לשכבת חמישית ,קבוצות
ריצה ,מניינוער ,ליגות ,פעילות ר"ח ,התרמה בירושלים והפנינג
יישובי!! חבר'ה תעקבו אחרי הלוח ,תתגייסו לפעילויות ,תגיעו
ותביאו איתכם חברים!!
אוהבים אתכם וכאן בשבילכם -מוריה ,איתמר ושירת

אריאל בנים האלופים!
מוכנים?? הנה זה בא...
יום חמישי הקרוב  -חידון התנ"ך התנועתי ואירוע  40שנה לתנועה.
שווה בטירוף .יהיה כיף!
בהצלחה ענקית לרועי גלטר שעלה לחידון!
שימו לב! הרשמה מוזלת למחנות נגמרת עוד שבוע וחצי.
אל תפספסו! הולך להיות מטורף!!!
השבת בעז"ה מפקד בשעה .18:00
שבת שלום ובציפיה לבנין אריאל.
חולים עליכם צוותשע"ט והקומונרים!

עדכונים
ותיקים בקהילה
עברנו שבוע חווייתי עמוס בביקורים ובפרויקטים משותפים.
ילדי גן שולמית וילדי גן אפרת חגגו איתנו את סיום שנת הלימודים
בארוחת בוקר משותפת ומפנקת!!! בהמשך הגיעו בנות כיתה ו'
מ"כרמי חן" לפרויקט בת מצווה משותף עם הוותיקות! התהליך
החל מביקור שלי אצל בנות כיתה ו' ,הגעתי לכיתתן כדי לשוחח
עימן על חשיבות הפרויקט וציוות הבנות לוותיקות לפי שפה.
לאחר מכן בנות כיתה ו' הגיעו לחלק לוותיקות הזמנה לפרויקט
המשותף ,לבסוף ,ביום שלישי ,במהלך חוג הנגרות שלנו יצרנו
הבנות והוותיקות יחד ,כוורות עץ דקורטיביות משולבות במשפטי
מפתח המסמלים את נושא הקיץ השנתי" :עלי -כאן זה בית כאן
זה לב"
את התוצר תוכלו לראות על קירות המועדון במרכז עולמות.
אני רוצה להודות למדריכה שלנו לנגרות ,רננה מנקין ולגליה,
מחנכת כיתה ו' על שיתוף הפעולה!! היה מקסים!!
טיול לים המלח
ביום שלישי הקרוב ( )2/7נצא ותיקי הישוב לטיול בים המלח ,נתחיל
בביקור קצר במפעל המקסים "סבונטו" שם גם נאכל ארוחת בוקר
ומשם נמשיך לברכות גופרית נפרדות בעין גדי ,נסיים בארוחת
צהריים בשרית ונשוב לעלי בסביבות  .16:00/17:00עלות הטיול 80
שקלים לאדם ,המחיר לאחר סיבסוד והשתתפות היישוב.
נישארו מקומות בודדים למי שרוצה להצטרף אלינו.
לפרטים נוספים :חלי מכלוף ,רכזת ותיקים בקהילה 0543364234

רוגעלך -מועדון יולדות

עוד ועוד תוכניות ופעילויות מחכות לכם בהמשך החופש במעבדעת.
כדאי מאד לעקוב אחרי הפרסומים ולשים לב לפרטים הקטנים.
הדרך הטובה ביותר להישאר מעודכנים לגבי כל הפעילויות
במעבדעת  -על ידי רישום פרטיכם בקישור המצורף בברקוד:
אם תירשמו תקבלו מאיתנו ישירות למייל או לפלאפון
הודעות ,פרסומים ועדכונים .והאמת שהולכים להיות
הרבה כאלה הקיץ ...לא כדאי להתעצל .סרקו את
הברקוד ומלאו את הפרטים ותישארו מעודכנים.

שיטור קהילתי
עם בוא חופשת הקיץ והיציאה לטיולים ,ישנה עלייה באירועים
המטופלים ע"י כוחות הבטחון ולכך נדרשת עזרתכם וערנותכם.
דוגמא לבעיות הדורשות התקשרות לקו  * :100חפץ  /אדם  /רכב
חשוד * הפרעת מנוחה או הקמת רעש * רכב משתולל ,חוסם או
מפריע * ארועי גניבה או פריצה (בית או רכב) * תאונות דרכים (גם
בלי נפגעים) * סכנה או מפגע בדרך * רכב התקוע בכביש * ידוי
אבנים וכד' * אירועי אלימות למיניהם כולל כלפי רכוש
זכרו! אתם העיניים שלנו בכדי שנוכל לסייע לכם ולאזרחים אחרים.
אל תגידו ,אחרים בטח התקשרו אלא הקדימו תרופה למכה ודווחו
על כל בעייה שראיתם.
נ.ב .לאחר ההתקשרות לקו  ,100אשמח שתעדכנו אותי בהודעה על
מהות האירוע.
לשירותכם תמיד ,יהודה גרוסמן
השוטר הקהילתי שלכם 052-2576048

ניפגש בע"ה ביום שלישי כ"ט סיון 2/7 ,בשעה  10:30במרכז הקהילתי
לסדנא בנושא :מיניות לאחר לידה עם רעות חמילבסקי וארוחת
בוקר קלה .ההשתתפות סמלית.₪ 15 :
לפרטים והרשמה :איטה גור אריה050-2898968 ,

הישוב עלי מחפש סייעות לגני הילדים המתוקים שלנו לשנה הבאה.
(סייעת קבועה ולחל"ד).
 ganim@eli.muni.ilלפרטים מירב דיין

מעבדעת

בריכת עלי

דרושות סייעות

מנויים יקרים!
רוצים ארוע מיוחד ויוצא דופן? ניתן לשכור רחבת ארועים עד 300
בספריה:
דל
רגע
אין
האחרונים
בשבועות
איש בצמוד לבריכת השחייה ,אפשרות לשכירת הבריכה.
כיתות בית הספר כולן התארחו אצלנו בבוקר לקראת חודש לפרטים איתי 052-5508191
הקריאה .הילדים כל כך נהנו  -שחלק מהמורות הגיעו לביקור חוזר!
לישוב עלי דרושה רכזת צהרוני ניצנים  50%משרה
נפלא לראות כיתות שלמות יושבות בדממה מוחלטת  -כל אחד
וספרו בידיו או על ברכיו .כל אחד שקוע בעולמותיו!
תיאור התפקיד :גיוס וניהול כוח אדם ,בניית תוכנית יומית והפעלות
אחה"צ אנחנו נהנים משעות סיפור מגוונות  -בהנחיית תושבי
שונות ,כולל חוגים חיצונים ,ניהול תקציב הצהרון ,פתרון בעיות
היישוב ,וגם אורחים מבחוץ .מועדון התולעים שלנו זכה בפרס על
ובלתמי"ם ,מילוי דוחות רבעונים ושנתיים ע"פ הצורך
דרישות התפקיד :יחסי אנוש מעולים ,נכונות לעבודת צוות,
עידוד קריאה ,וזכה לארח את המספרת יפעת סגל עם סיפור מתוק
כושר ארגון גבוה ,פניות לעבודה במהלך שעות הצהרים באופן קבוע
לילדי כיתות ג-ד .כולנו עיצבנו בעקבות הסיפור עכברונים מתוקים.
 .13:30-16:30ושאר שעות העבודה גמישות ,אוריינטציה חינוכית,
חודש הקריאה החל בכל רחבי הארץ .ואנחנו פתחנו אותו בשבוע
יוזמה וראש גדול.
שעבר בארוע השקה מרגש של הספר החדש של בת שבע סדן,
והאחרון בסדרת 'מסע בעקבות שמי' של חברתנו הסופרת רונית
יש להדגיש כי הצהרון כפוף לתוכנית ניצנים במשרד החינוך ,ועליו
לוינשטין ז"ל .תודה לבת שבע על הספר המרתק ,ועל ההרצאה
להתנהל ולפעול ע"פ קריטריונים מוגדרים.
המיוחדת.
קורות חיים יש להגיש עד  6.7.2019ג' תמוז
ממשיכים השבוע  -הספריה האזורית מטה בנימין מארחת בספריה
למירב דיין Ganim@eli.muni.il 052-3664491
בעלי את הסופרות ,האם והבת  -מירה קדר ויפעת ארליך .השבוע
ביום שני  ,1/7בשעה  20:30בספריה .אל תפספסו! הארוע פתוח
לאורחים תושבי הגוש.
מזל טוב
בשבוע הקרוב  -הצגה של תאטרון אורנה פורת לילדים  -לגילאי
לשרי ומולי כהן לבת המצווה של
 .7-11גם זו הצגה שלא כדאי לפספס .וגם אתם ההורים תהנו!
למעיין ואליה תורג'מן להולדת הבן
ביום שני  8/7אחה"צ.
ליקרת ואיציק יניב להולדת הבת
פסטיבל בניה בקרטון  -בונים בתים מהספרים  -בימים שלישי
לחגית ורונן דיין להולדת הבן
לנעם ואליה שרף להולדת הבן
רביעי  .9-10/7 -כדי להשתתף בפסטיבל  -יש להרשם מראש ולעקוב
למשפחת לוינשטיין לאירוסי הבת בת עמי
אחר ההוראות בפרסומים הקרובים.

