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דבר היו"ר

תושבים יקרים,
השבוע נפגשנו מטה הישוב יחד עם מטה המועצה ,בראשות
ראש המועצה.
אחת הסוגיות המרכזיות שהעלנו היתה מהי הדרך הנכונה
והמשותפת שלנו כישוב ביחד עם המועצה.
בין הנושאים הדחופים שהעלינו היו :הביוב ,מבני הציבור ופחת
המים.
יצאנו מהפגישה עם תחושה שיש רצון מאוד גדול מצד המועצה
לייצר מרחב עבודה נכון משותף ליישוב ולמועצה.
אישור תכנון תבע"ות חדשות לעלי  -בעוד אנחנו ממתינים
לתשובת בג"ץ בעניין התב"ע שלנו (תמשיכו להתפלל) ,בשעה
טובה אישר משרד השיכון לתכנן תב"עות חדשות לשכונות
ביישובנו .בשורה חשובה ומשמחת.
ביקור מנכ"ל משרד החינוך  -בסיור שהתקיים בעקבות חשיבה
שמקיים משרד החינוך לבחינת תלמודי התורה הציוניים ,ביקר

מר שמואל אבואב בתלמוד התורה "הדר יוסף" בעלי .אחת
הסוגיות שהעליתי בפניו בדבר מחויבות משרד החינוך אחרי
 35שנה לאשר במקביל הקמה של ארבעה בתי ספר .על מנת
שנפוצה על השנים הרבות שלא זכינו לבניית קבע ביישובנו .מר
אבואב הבין את חשיבות העניין ואף הראה נכונות גדולה לעזור
על מנת שברגע שתהיה תב"ע נוכל לבנות את כלל בתי הספר.
סיכום דו רבעוני  -ביום שני האחרון קיימנו סיכום משותף של
צוות היישוב .במהלך הסיור עברנו ברחבי הפרויקטים המתוכננים
ביישובנו הן הציבוריים והן הפרויקטים למגורים .היה חשוב,
מלמד ונותן אופק לתכנון.
תודה לשירה מנהלת המשרד  -חשוב לי להודות למנהלת המשרד
שלנו שירה אנקרי על שלוש שנים של ליווי ותמיכה של עבודתי
ועבודת קודמיי ,בהצלחה בהמשך הדרך.
שבת שלום ,אריאל

משולחן המזכיר
בטיחות בדרכים  -נושא זה חשוב ביותר במהלך כל השנה ,ובפרט
בזמן שילדינו נמצאים בחופשת הקיץ .לצערי ,כמעט מידי שבוע
מתרחשת תאונה של "כמעט ונפגע" ברחבי היישוב ,וכמעט בכל
ה"תאונות" הללו -אנחנו תושבי היישוב המעורבים בתאונה.
לרוב ,התאונות נגרמות כתוצאה ממהירות לא מתאימה לדרך,
ומחוסר תשומת לב למעברי חצייה .כאשר הולך רגל עומד במעבר
חצייה יש לעצור את הרכב ולאפשר לו מעבר בטוח -ואין לעקוף
רכב שעצר במעבר חצייה -זו סכנת נפשות!!! כמו כן ,תאונות
רבות מתרחשות בכביש הירידה מהישוב -אנא
סעו לאט ושמרו על כללי הבטיחות.
היהלום
ברחוב
השלמת סימוני דרך נוה שהם -
בס"ד
הושלמו הבמפרים וצביעת הכביש על פי תכנית
התנועה שאושרה על ידי המועצה.
מעבר קראוילה ובנייה בנוה שהם  -השבוע
הועברה הקראוילה האחרונה משכונת נווה שהם
לשכונת נוף הרים .אמנה יכנסו בקרוב לתחילת
בניית  4בתים דו משפחתיים .כתוצאה מכך,
שטח הבנייה גודר ולא תתאפשר נסיעת רכבים
דרך שביל העפר אל רחוב יהלום.
הרחבת ישיבת אמי"ת עלי  -המועצה נכנסה
לעבוד במרץ רב להגדלת מתחם הישיבה בעבודות
פיתוח ובניית כיתות נוספות ע"מ להספיק את
פתיחתן עד תחילת שנת הלימודים.
שער סל  -השבוע פורק שער-סל בשכונת נוף
הרים ,ועבר לשכונת נוה שיר.

ראשון

שיפוץ מקוואות  -בשבועות האחרונים הוחלפה הקרמיקה בבור
טבילת נשים במקוה שבמרכז היישוב ,וכן במקוה בשכונת היובל.
כמו כן ,ביובל הוחלפו אמבטיות ,ניאגרות חלונות וברזים .תודה
רבה למועצה הדתית על כל השיפוצים.
בברכת המשך קיץ בריא ובטוח,
יצחק

ּ...בגְ בּורֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ִ

יעקב שמשון עמיחי מרחביה

הי"ד

בעלִ י ביום חמישי ,ערב ראש חודש אב (כ"ט תמוז) תשע"ט
האזכרה תיערך ֵ

 13שנים
בעלִ י
 :17:30-18:30בבית העלמין ֵ
התכנסות
17:30
אזכרה
18:00
 :19:00-21:00בבית המשפחה  -רחוב האלון :6
לימוד משניות
19:30
שיעור  -הרב יגאל לוינשטיין:
20:00
מקור המוטיבציה של לוחם ירא שמים
תפילת ערבית

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

כ"ה תמוז 28.7

כ"ו תמוז 29.7

כ"ז תמוז 30.7

כ"ח תמוז 31.7

כ"ט תמוז 1.8

א' אב 2.8

ב' אב 3.8

בוקר -חשיפה לקוד

רוגעלך

יופי של קפה,
הופעה של
צופיה לקס

יומולדת בקרקס-
הצגה ומופעי
להטוטנות

שלישי -אישי

ערב אבות וילדים ,מגירת הסודות שלי
אתגר הספיידרמן – הצגה למבוגרים

פרשת מסעי

חינוך

עדכונים

תושבים יקרים!

ותיקים בקהילה
ביום ראשון הקרוב ( ,28/7כ"ה תמוז) נקיים במתנ"ס השתלמות
לרכזות וותיקים בכל בנימין.
ואז ...יום ראשון בערב ,החל מ 18:00נתחיל את "יופי של קפה",
ערב של הוקרה לוותיקות עלי.
בערב זה הוותיקות ייהנו ממטעמים ,מסאז'ים ,טיפולי פנים ,לק,
איפור מקצועי ,תספורות ותסרוקות והכל ללא עלות ,הודות לנשים
רבות מהישוב.
מי שעוד רוצה להכין מטעמים מוזמנת ליצור קשר עם אליה
זילברברג0544994376 -
שימו לב ,בשעה  20:00נפתח את השערים לנשות עלי למופע
מצחיק של צופיה לקס ,עלות המופע  30ש"ח בלבד.
מוזמנות לבוא ,לפרגן לנשות עלי הוותיקות ולהנות מהמופע.
ניפגש ,חלי מכלוף ,רכזת ותיקים בקהילה

חוגים תש"פ
ההרשמה לחוגים החלה!!!
בע"ה מערך החוגים יתחיל השנה בא' אלול ( )1.9ויתקיימו 35
שיעורים במהלך השנה.
שימו לב -ההרשמה עד כ"ג אב ( .)24.8ההרשמה דרך האתר
 eli.muni.ilאו דרך הקישור שנשלח אליכם בווטסאפ.
במהלך השבוע יחולקו חוברות החוגים בתאי הדואר.
בברכת שנת חוגים פוריה.
הדס ,רכזת חוגים

רוגעלך
מוזמנות למפגש האחרון של המועדון לחודש הקרוב ,יום שני כ"ו
תמוז  29/7בשעה  10:30במרכז עולמות .ניפגש לארוחת בוקר קלה
ולשיח על הנקה עם נחמה בלנק ,אחות טיפת חלב.
ההשתתפות בעלות סמלית של  15ש"ח.
לפרטים והרשמה :איטה גור אריה 0502898968

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

לאילה ומאור וולמן להולדת התאומות
לאפרת ואורי זילברברג להולדת הבת
לשרית ושריה עמיר להולדת הבן
לתמר וחיים אשכנזי להולדת הבת
לאודיה ושי פנחס להולדת הבת
לאלחנן ותמר בוכריס להולדת הבת
לנהוראי ומיכל כהן להולדת הבת
לקרן ואלקנה ארלנגר לבר המצווה של אור משה
למירב ואלי ניסנהולץ לבר המצווה של ראם

בימים אלו אנו נפרדים מאחת הגננות המסורות והוותיקות בישובנו
שושי אנגלסמן אשר פעלה וחינכה את ילדינו במשך שנים רבות.
שושי עוברת לעבוד כרוטציה ואנו מעוניינים להוקיר לה תודה על
פועלה.
תושבים המעוניינים לשלוח מכתבים/ציורים /או כל דבר אחר אנו
מארגנים לה חבילה כהוקרה על העשייה הברוכה והמסירות הרבה.
ניתן להביא למשרדי המתנ"ס עד ט' באב.
לפרטים מירב052-3664491-

צהרון ניצנים מחפש אותך!
דרושות סייעות וגננות אחראיות ,מלאות סבלנות חום ואהבה
לעבודה כיפית בין השעות .14:00-16:00
שכר הולם למתאימות.
נא לשלוח קו"ח עד כ"ה תמוז  28.7למיילganim@eli.muni.il :
לפרטים אודליה0508556485-

נוער אהוב שלנו!
איזה שבוע עמוס היה לנו -לימוד לסוף הצום ,פעילות לי"א  -י"ב
בנות ,ערב הכנה לקייטנה וערב הוקרה לשמיניסטים -כל הכבוד
למארגנים היה מדהים!
תוך כדי התרמות ברמי לוי ועבודה על הקייטנה ,אתם פשוט נוער
מיוחד!
מה מחכה לנו שבוע הבא??
דוכנים בשביל להרוויח כסף לקייטנה ,מבצע הקש בדלת ביישובי
הסביבה ,פעילות ביום חמישי עם הרכזים לבנים ולבנות ונסיעה
לעלי שיח .תשארו מעודכנים!
השבת ניפגשים אצל הרכזים.
שבת שלום ומבורך ):אוהבים הרכזים.

