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מידעלי

שבת פרשת חקת ג' תמוז 6.7.19
זמני שבת כניסת שבת  19:24יציאת שבת20:31 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים,
אירועי גניבה ביישוב  -לצערנו במהלך השבוע האחרון חווינו שני
אירוע גניבה ,גניבת רכבים ואירוע נוסף של גניבה מבית .למיטב
הבנתנו אין קשר בין שני האירועים .האירועים נלמדו ויופקו
הלקחים בצורה מהירה .אנו מיצרים על אובדן הרכוש והפגיעה
בתחושת הביטחון .אנו מקווים שאירועים אלו לא יקרו שנית
לאור הלקחים שהפקנו.

אתר אינטרנט חדש  -אתר האינטרנט החדש התחיל את עבודתו.
האתר משלב שיתוף של כלל העשייה היישובית ובקרוב יחובר
גם לאפליקציה שתאפשר לכם להיות בקשר איתנו בצורה רציפה
לכל צורך .נשמח להארותיכם בעניין תיאום האתר לצרכים
הנכונים שלנו כתושבים .בעקבות השינוי ייתכנו שיבושים
ועיכובים באתר החדש.

ישיבת ועד  -ביום רביעי הקרוב ,ז' תמוז  ,10/7בשעה 20:00
הקיץ בפתח  -בימים אלו מופצת אליכם חוברת פעילות הקיץ תתקיים ישיבת ועד ,הלו"ז מצורף באתר היישוב החדש .בגלל
המורחבת ,השתדלנו לתת מענה נרחב לכלל הצרכים היישוביים .עיכוב טכני טרם פרסמנו את פרוטוקולי הישיבות האחרונות
אנו רואים בתרבות ובתוכן חלק חשוב באומר החיים היישובי .נשתדל בשבועיים הקרובים להשלים את עריכתם ונפיץ אותם
בצורה סדורה.
נשמח לראותכם בשלל פעילויות אלו.
יישר כח לחנה ולכל מחלקת קהילה על היוזמות והרעיונות
בברכה ,אריאל
היפים ובעז"ה גם על הביצוע העתידי.

קהילה ותרבות
שלום לכולם,
הקיץ הגיע ואיתו ב"ה -החופש הגדול!
השבוע חולקו בתיבות הדואר חוברות עם כל תוכניות הקיץ
שיתקיימו בישוב -קייטנת הגנים ,סדנאות ה-ו ,תוכנית ז-ח,
הנוער וקהילה ותרבות.
ניסינו לייצר תוכנית שתיגע ותיתן מענה כמה שיותר רחב-
מקווים מאוד לראות אתכם שותפים בפעילויות השונות ונשמח
לשמוע מכם במהלך הדרך הארות כדי שנמשיך ליצור ולהוסיף
טוב.

סטודנטים יקרים,
מרכז הסטודנטים בשיפוצים אבל בנתיים אנחנו משתדלים לתת
לכם מענה-
יום א 16:00 9:00- -בספריה
יום ב  13:00-16:00 -במרכז ותיקים 19:30-22:00 ,בספריה
יום ד  13:00-16:00 -במרכז ותיקים
יום ה  8:00-16:00 -במרכז ותיקים
לפרטים :הדר נוריאלי
052-3237661

אז מה קורה אצלנו השבוע?
שבוע הספר בעלי! ספל וספר למבוגרים ,הצגה של תאטרון
אורנה פורת ,בונים בתים מהספרים ודוכני ספרים.
הולך להיות כיף ומעניין!
אנחנו ממשיכים בסדרת השיחות להורים ,והפעם השבוע
שיחה להורים דוברי צרפתית עם ד"ר דוד אוחנה ,מומחה
לנוירופסיכולוגיה של הסמים ,בנושא :איך עובד המח המכור
ומה הגישות השונות לטיפול במחלת ההתמכרות?
זה המקום לברך את חגית דיין היקרה ומשפחתה במזל גדול
להולדת בנם אורי.
מאחלים לכם הרבה נחת ושמחה!
ולברך את שירת בן הראש שתמלא את מקומה בתקופה הקרובה,
המון הצלחה!

ראשון

שני

ד' תמוז 7.7

ה' תמוז 8.7

ו' תמוז 9.7

הצגה בספריה -הרצל
דוכני ספרים ברחבת
הקניונית
שיחה להורים בצרפתית

בונים בית
מהספרים

בברכת קיץ טוב
בשורות טובות
חנה

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

ז' תמוז 10.7

ח' תמוז 11.7

ט' תמוז 12.7

י' תמוז 13.7

ספר וספל

בונים בית
מהספרים

מועדון ותיקים
מארח

פרשת בלק

עדכונים

חינוך

ותיקים בקהילה

נוער

השבוע יצאנו לטיול מהנה בים המלח .התחלנו בארוחת בוקר
בכוכב השחר ,ביקרנו במפעל "סבונטו" -מפעל המעסיק בעלי
מוגבלויות ,המפעל מייצר סבונים מחומרים טבעיים על בסיס
שמנים מצמחים .היה מעמיק ומרומם ונהנינו מרכישת סבונים
טבעיים ומאידיאולוגית המקום.
משם המשכנו לספא בים המלח ,"sea of spa" :שם השתכשכנו
בבריכות גופרית חמות ,מרחנו בוץ וקינחנו בארוחת צהריים
בשרית מפנקת!!! חזרנו עייפים ומרוצים!! ניפגש בטיול הבא.
חלי מכלוף רכזת ותיקים בקהילה.

נוער אהוב שלנו!! מה שלומכם? אנחנו ממשיכים במרץ בכל
העשייה והכיף בחופש .התחלנו עם קבוצות ריצה מוזמנים להצטרף.
היה השבוע הפנינג מושקע ומטורף של הקייטנה כל הכבוד לכל
המארגנים!! מי שעוד לא משובץ באיזה פרויקט שיפנה אל הרכזים
בהקדם! אנחנו צריכים את כווולם!
לבנות הייתה פעילות ר"ח מגניבה ממש במעיין ולבנים תהיה
במוצאי שבת.
נפתחה ההרשמה לטיול-שבת נוער כדאי להזדרז.
שבת שלום אוהבים הרכזים!

בשבוע האחרון נפרדנו מהתולעים  -מועדון הקריאה שלנו.
פרסומים והרשמה למועדון תש"פ ישלחו בתחילת השנה.
זכינו לארח את הסופרות מירה קדר ובתה יפעת ארליך ,תודה
לספריה האזורית על היוזמה והארגון.
נהנינו לארח בבוקר את קייטנות שירת חנה וכרמי חן לפעילות
בספריה ,כיף לפגוש את הבנות ולראות את השמחה בספרים
ובקריאה.
בשבוע הקרוב  -שבוע הספר בעלי  -עמוס בפעילויות!
שימו לב לפרסומים:
ביום שני בשעה  17:00ההצגה הרצל (תאטרון ארנה פורת)  -ההצגה
מיועדת לגילאי  ,7-11מספר המקומות מוגבל.
יש להרשם מראש אצל רונית  ,0522990558:ביום זה אין השאלת
ספרים.
במהלך אחה"צ ברחבת הקניונית  -מכירת ספרים במחירי שבוע
הספר של 'דברי שיר'.

חניכים ,בוגרים ,חבבניקים ותושבי עלי היקרים!!

מעבדעת

איזה כיף  ,הקיץ הגיע! ואיתו פעילויות מטורפות שבטיות וסניפיות
כדי להפוך את הקיץ למשמעותי והכי כיף שיש!!
המדריכים שלחו פלייר עם התאריכים מסודרים ובנוסף החניכים
קיבלו לוחופש שבטי -ופעם ראשונה בסניף
עלי-לוחופש סניפי עם כל התאריכים!!
אנחנו ממש מאמינים שהקיץ הזה יכול להיותמטורף ומשמעותי!
אז מה היה לנו השבוע?
פתיחת קיץ-לכל השבטים -ישבצי קיץ לצוותיםבשבת-שבת צוות נחשון בדרום תל אביב לאור פרויקט הצוות ״באנו לחלום״ לעילוי נשמת הרב אחיעד אטינגר
הצוותים חזרו מסמינריונים שלב ב׳ :הדרכה-נווה צוף ,נחשון-נס
הרים!
היה משמעותי!
בטוחים שיהיה קיץ מטורף וחולים עליכם!
אוריה הקומונרית והצוותים!

בימים שלישי ורביעי אנחנו בונים בתים מהספרים כל ילד או
משפחה בוחרים בית מספר או דמות שהוא אוהב ורוצה לבנות לה
את הבית או את החדר .אנחנו נעמיד לרשותכם קרטונים שאספנו,
סכיני חיתוך ומספריים ודבק חם .ובכל זאת  -כדאי להביא אתכם
קרטון יפה שמתאים לכם .מומלץ גם להצטייד בסכין חיתוך או
מספריים גדולות מהבית (רשמו עליהם שם)
בגלל השימוש בדבק חם וסכיני חיתוך  -ילדים מכתה ג יוכלו
להשתתף רק בלווי הורים!
לא מסיימים את הבניה ביום אחד ...לכן הפעילות תימשך יומיים.
*קיום הסדנא/טיול מותנה במס נרשמים*
עלות  25 -שקלים לצוות /משפחה
הרשמה לפי ימים עד מוצש פרשת חקת 6.7
הרשמה בטופס המצורף בברקוד
אצל רעות בן כמון 0556675212

לאחר מחשבה מחודשת הסדנאות של ז-ח מבוטלות ובמקומן יהיו
מס' סדנאות וטיול בעלות נפרדת לכל דבר.
• סדנת ריקוד 10.7 -בעלות  20ש"ח
• סדנת ריקוד 15.7 -בעלות  20ש"ח
• ימית  16.7 - 2000בעלות  75ש"ח
• טיול למג'רסה 22.7 -בעלות  100ש"ח
• סדנת שוקולד 31.7 -בעלות  40ש"ח

מזל טוב

לענבל ונעם בן יוסף להולדת הבת
ליעל ואבינועם אלבז להולדת הבן

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

כאן זה בית ,כאן זה לב

ברוכים הבאים

כהן זיו ותהל שגרים באלון 35
מאפרי יונתן והדר שגרים ביובל 3017
תם אורי ורעיה שגרים ביובל 3029

אירועי הקיץ של ֵע ִלי  -השבוע בתיבות הדואר שלכם!

