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דבר היו"ר

תושבים יקרים,
בשעה טובה חתמנו על הסכם עם "בני דוד" ,ההסכם שנחתם
הוא על גבי הסכם קודם שנחתם בשעתו עם קובי אלירז יו"ר
מלפנים .ב"ה והסתייע בידינו לשפר עוד את ההסכם.
הבשורה החשובה והמרכזית שבמהלך השנים הקרובות יוצעו
על ידי המכינה כ  30 -בתים למכירה .המכירה תתחיל ממכירה
לעובדי בני דוד ולאחר מכן יוצעו הבתים לכל החפץ ברכישת
בית בעלי.
עיקר בשורה זו היא להמשיך לייצב את היישוב ולמתן את תנועת
השוכרים ביישובינו ,בנוסף יקנו מאיתנו בני דוד את האשקוביות
הנמצאות ברח' האלון לטובת המשך התפתחותם העתידית.

תרבות בעלי -שמנו לנו כיעד להעשיר את חיי התרבות בעלי.
מחלקת קהילה בהובלתה של חנה ביחד עם שרה רכזת התרבות
ושאר המחלקה משקיעות הרבה מחשבה וזמן בתכנון ובביצוע
ליצירת מגוון פעילויות שמשתדלות לתת מענה לכלל הצרכים
הייחודיים שיש לנו כתושבים.
אנו מזמינים אתכם ליהנות משלל הפעילויות הייחודיות.

מתחם נוער -בשעה טובה סידרנו לנוער שלנו כניסה נפרדת
למרכז הקהילתי שבשעות שהם אוהבים לחיות יהיה להם גישה
למרכז הקהילתי לפינה נוחה משלהם .בהזדמנות זו מגיע יישר
כח לנוער שלנו על הדסטארט מוצלח בו הצליחו לגייס כ45,000 -
 ₪לטובת קייטנת לב אל לב אותה הם מובילים .שמחים להיות
ספר תורה בן  100שנה נכנס ליישובנו -בשעה טובה ובזכות שותפים איתכם יחד בלהרבות טוב.
תרומתו הייחודית של מר פביאן שמלה ,הגיע אלינו ספר תורה
בן  100שנה .ספר שהוברח על ידיו מתוניס לצרפת ונדד בעשרות סניף בני עקיבא חדש -בימים אלו אנו עובדים על תוכנית
בתי כנסיות ברחבי העולם .הספר הוכנס בשמחה רבה לשכונת להעתקת מבנה בני עקיבא למקום חדש ,להרחיב את המתחם
נווה שוהם המיוחדת .יישר כח למשפחות מלמד ,גאלי דואני ולהפוך אותו לראוי יותר לטובת ילדינו.
ובנישו על עזרתם ותמיכתם בהבאת ספר מיוחד זה ליישובנו.
שבת שלום ,אריאל

משולחן המזכיר
טיפול בשפני סלע -בשבועיים האחרונים פעל צייד שפני סלע
לטובת דילול אוכלוסיית השפנים מאזורים הסמוכים למגורי
תושבים .אנו תקווה שמהלך זה יעזור למנוע את האפשרות
להדבקות במחלת הלישמניה .הצייד ימשיך לפעול ביישוב עוד
מספר פעמים .תודה למחלקת בטחון על התיאומים והליווי.
אספלט בנוה שהם -כחלק מהשלמת העבודות ברחובות יהלום
ולשם ,גורד הכביש ונסלל לגובהו הסופי.
פסולת בניין -חל איסור מוחלט לשפוך פסולת בניין בפחי הזבל,
וכן להשליך אותה ברחבי הישוב .פסולת זו יש לפנות ע"י מכולות
אל אתרי זבל מאושרים .לצערי ,ישנה תופעה של השלכת פסולת
בניין ברחבי הישוב ,וניתנו כבר מספר קנסות ע"י הפיקוח של

המועצה.
פינוי גזם וזבל גדול -מידי שבוע בימי חמישי בבוקר עוברת
משאית עם מנוף מטעם המועצה לאיסוף פסולת זו .אני מבקש
להוציא את הגזם/זבל הגדול בימי רביעי בלבד בסמוך לפחי
הזבל הפזורים ברחבי היישוב -על מנת שהזבל לא יהיה ברחובות
במשך כל השבוע .מאחורי בריכת השחייה ניתן להניח זבל זה
במהלך כל השבוע.
עזרו לנו לשמור על עלי נקייה,
תודה רבה,
יצחק

קהילה ותרבות
נא לא להיכנס עם אופניים ,רולרים וכו..
שלום לכולם,
השבוע ,התחלנו תהליך קהילתי חשוב ומשמעותי בשכונת נווה
עברנו עוד שבוע מלא בארועים וחוויות.
השבוע התחלנו את מפגשי "שלישי אישי" -המפגשים האלו נועדו שיר .תהליך שבע"ה ימשיך להצמיח ולהגדיל את השכונה.
לתת לכם זמן של שקט ואיכות עם אחד הילדים ,זמן בו תוכלו
שבת שלום
להנות ממרחב של יצירות.
בשורות טובות
מוזמנים להגיע ,כל יום שלישי באולם הרב תכליתי במרכז עולמות.
חנה
ב"ה אנחנו ממש שמחים לראות אתכם מגיעים למרכז עולמות,
שותפים איתנו לתהליכים ולחוויות .אנו ממש מבקשים מכם לעזור
לנו לשמור על המבנה ועל הנהלים.

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

י"ח תמוז 21.7

י"ט תמוז 22.7

כ' תמוז 23.7

כ"א תמוז 24.7

כ"ב תמוז 25.7

כ"ג תמוז 26.7

כ"ד תמוז 27.7

חיים בבועה-
פעילות במים
ובועות סבון

שלישי -אישי

יום סבאבתא

פרשת מטות

חינוך
הסעות קיטנת גנים
הסעות הקיטנה מתקיימות עד יום ראשון הקרוב (כולל) .בימים
האחרונים של הקיטנה לא יהיו הסעות .יום טוב

צהרוני ניצנים
הורים יקרים,
בימים הקרובים יצא מכתב בעניין צהרון ניצנים להורים שנרשמו
לצהרון.
פתיחת המתחמים תלויה בהחזרת תשובתכם ,אנא הזדרזו ושימו
לב -החלטתכם מחייבת.
שבת שלום
מירב

נוער
נוער אהוב שלנו! מה שלומכם? מקווים שטוב!
מה היה לנו השבוע?
קודם כל שבת נוער מטורפת! היה כל כך כיף ומפנק .בנים -אל
תפספסו..
ביום ראשון היה חמ"ל התרמות והצלחנו להגיע כמעט לייעד של
ההד סטארט .אתם פשוט אלופים! כל הכבוד למארגנים ולטלפנים.
ממשיכות הפעילויות לגיוס הכספים ,תהיו מעודכנים צריך אתכם.
ביום רביעי וחמישי שעבר היה לנוער בנים ערב סרט מצחיק מגבש
וטעים .סחטיין על הנוכחות!
גם הליגות ממשיכות להפציץ וקבוצות הריצה ממשיכות לרוץ,
מוזמנים עדיין להצטרף.
מה מחכה לנו השבוע?
יום ראשון לקראת סוף הצום נקיים לימוד לבנות לקראת שלושת
השבועות ונשבור ביחד את הצום בטעימה קלה.
ביום שני בערב יש ערב הכנה לקייטנה .הערב מושקע ומקורי אנחנו
מצפים לנוכחות של כוווולם! בבקשה להרשם אצל שירה ולך כדי
שנוכל להיערך בהתאם .ביום חמישי בערב ייתקיים בבריכה ערב
פרידה מהשמינית ובנות השירות עם תוכנית עשירה .הערב מיועד
לנוער ולהורי השמינית! פרטים בהזמנות..
אנחנו שולחים ניחומים לחברים של עמית בר לב והלל ללום
שנהרגו בתאונת דרכים בשבוע שעבר.
השבת יש אירוח אצל המשפחות המאמצות .תהנו):
שבת שלום ומבורך! אוהבים הרכזים!

אריאל בנות נסיכות!
ב"ה אנחנו כבר עסוקות בשלל פעילויות בסניף בחופש הזה!
שבוע הבא בעז"ה נצא לחפש ת'מדריך מ-ט-ו-ר-ףף בממילא
בירושלים! יהיה אשש.
כמו כן מזכירות שההרשמה למחנה עדיין נמשכת בעיצומה!
השבת:
 17:00לימו"צ
 17:15מפקד
בצפייה לבניין אריאל!
הלל וצוותשעט

אריאל בנים האלופים!
ההרשמה למחנות נגמרת בעוד שבוע ...אל תפספסו! הולך להיות
מטורף!!!
מזל טוב ענקי לרועי גלטר על הניצחון בחידון התנ"ך התנועתי!
אלוף!!
בהצלחה למדריכים בסמינריון בשבוע הבא!

השבת בעז"ה מפקד בשעה .18:00
שבת שלום
ובציפיה לבנין אריאל.
חולים עליכם צוותשע"ט והקומונרים!

עדכונים
ותיקים בקהילה
בשבוע הבא ,תתקיים מסיבת הסיום של המועדון במסגרת "יופי
של קפה" ,נשמח למתנדבות בתחומים הבאים :פדיקור ,מניקור,
עיצוב שיער ,רפלקסולוגיה ,טיפולי פנים וכדו'..
נשים שמעוניינות להכין מאכלים מפנקים לאותו ערב מוזמנות
ליצור איתי קשר.
חלי מכלוף רכזת ותיקים בקהילה
0543364234

מעבדעת
תושבים יקרים
הספריה איננה מחסן!
נשמח לקבל תרומות ספרים  -רק בשעות שיש ספרנית ורק בתיאום
איתה.
אם אין ספרנית  -אל תשאירו חבילות של ספרים ליד דלת הספריה,
ולא בכניסה למרכז 'עולמות'.
תודה ,צוות הספריה וצוות התחזוקה של 'עולמות'.

סדנת סטופמושן
בימים שלישי ורביעי  -סדנת סטופמושן  -יצירת סרטוני אנימציה.
 10:00-12:00במעבדעת .לבוגרי כיתות ג' ומעלה.
עלות 40 :שקל לילד
בהרשמה מראש אצל רונית 0522990558 :ההרשמה מחייבת
חובה להצטייד בטלפון נייד.

קייטנת חב"ד " -מסביב לעולם"
תתקיים אי"ה בין התאריכים ג' אב עד ט"ו אב.₪ 300 .4/8-16/8 .
יפתח בע"ה גם צהרון בעלות של  200ש"ח.
לפרטים  055-6687003או במייל chabadeli@gmail.com

בריכת עלי
פינוי אבידות מהבריכה -מתבצע בכל יום ראשון.
רוצים ארוע מיוחד ויוצא דופן?
ניתן לשכור רחבת ארועים עד  300איש בצמוד לבריכת השחייה,
אפשרות לשכירת הבריכה.
לפרטים איתי 052-5508191
פינוי אבדות מתבצע בכל יום ראשון.

מזל טוב

לגאולה ונחשון פופוביץ להולדת הבת
ולרבנית זיוה ולרב אברהם שילר להולדת הנכדה
לזיו ואביתר כהן להולדת הבן
לרחל ויעקב קליין להולדת הבן
לנטע ואליאב לימוד תורה להולדת הבן
לרחלי ומשה חודדי להולדת הבן
לנעמה ואלישע אזר לבת המצווה של אורי
למיכל ועמיחי סגל לבת המצווה של אוריה
לאילה והראל ורבר לבת המצווה של יפעת

