בס"ד

גיליון מס' 3

מידעלי

פרשת תרומה ,ד' באדר א' 9.2.19
זמני שבת כניסת שבת  16:53יציאת שבת17:57 :

דבר היו"ר

השתלמות עובדים -בימים ראשון -שני הקרובים (ה'-ו' אדר א'
 )10-11/2משרדי הישוב סגורים בעקבות השתלמות עובדים.
במקרים דחופים ניתן להתקשר לעובדי הישוב.
שיווק המרכז המסחרי -בשיתוף עם החל"פ והחנויות במרכז,
אנחנו מקדמים מיזמי שיווק פרסומיים ומקומיים לטובת חיזוק
המרכז המסחרי.
תחנת סונול -השבוע ביקר אצלנו מנכ"ל ספרינט סונול ,הועלתה
סוגיית התשלום במזומן בתחנה וכן אפשרות הוזלת הדלק
לתושבי עלי אשר יתדלקו בתחנה .נעדכן בהמשך.
תחבורה ציבורית פנימית בעלי -אנו בוחנים אפשרות לאופציה
כזו בשעות אחה"צ ,בשבועיים האחרונים הנושא נמצא על
שולחננו אנחנו נתקלים בקשיים משפטיים ,מקווים שנצליח

להתגבר על כך.
תקציב  - 2019בתקופה האחרונה בנינו תוכניות עבודה ויחד עם
אישור התקציב ,אנו מגיעים מוכנים יותר לאתגרים העומדים
בפנינו השנה.
ברכות לבית ספר מעיין חיים  -אנחנו מברכים את בי"ס מעיין
חיים את הרב אורן וצוות ההוראה על זכייה בפרס הראשון על
הפעלת הוראה מגוונת ויצירתית בתחום השפה .ההערכה גדולה
על פועלכם למען חינוך ילדי עלי.
בברכה ,אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי

דבר המזכיר
העתקת קראונים בשכונת פלגי מים -לצורך המשך פיתוח הרחוב
בשכונת פלגי מים ,הועתקו השבוע  2קראונים מאוכלסים ע"י
משפחות אל מקומם החדש .תודה רבה למיכל ויזל רכזת הקליטה
אשר ליוותה את המשפחות מרגע קבלת ההחלטה על העתקת
המבנים ועד למיקומם הסופי.
מגרש ספורט חדש בנוה שהם -השבוע נסלל המגרש ושביל
הגישה .הישוב משקיע מאמצים מול המועצה והקבלן ע"מ לסיים
את המגרש בהקדם.

סידור עלייה נוספת למקוה המרכזי -בשעה טובה חידשנו משעול
נוסף למקוה בנוסף למדרגות העולות למקוה.
גיזום דקלים -השבוע נעשה גיזום של עצי הדקלים במרכז הישוב
בעזרת מנוף -לכל העלים היבשים אשר הכבידו על ראשי העצים.
בברכה,
יצחק קליין ,מזכיר עלי

קהילה
מליאת עלי השניה -במוצ"ש הקרוב תתקיים מליאת עלי השניה,
בערב זה נציג את הועדות השונות בישוב.
אנחנו מזמינים אתכם לבוא לשמוע ,לקחת חלק בחשיבה
ובעשייה ולהיות שותפים לתהליך מוביל ומשמעותי.
מוצאי שבת פרשת תרומה ד אדר א'  09.02ב 20:30במשכן עלי.
ניפגש!
ערב תפילה עם אודהליה ברלין -ביום שני התקיים ערב תפילה
עם אודהליה ברלין .היה ערב מרגש ,מרומם ומחבר.
תודה לרבנית זיוה שילר על הדברים המחזקים.
בשורות טובות!
דרושה ממלא/ת מקום לתפקיד רכז/ת חוגי מבוגרים ומנהל/ת
משרד למרכז הקהילתי "עולמות"
היקף משרה – 50%
תקופת עבודה מחודש מרץ לתקופה של  3עד  6חודשים
תיאור המשרה:
ניהול כלל ההיבטים התפעוליים של מבנה המתנ"ס (הפעלת איש
אחזקה וניקיון ,מוכנות המבנה לפעילותיו השונות ,תיאומים בין
כלל הגורמים הפועלים במתנ"ס )
בניית מערך חוגים לשנת  2020וניהולו בהיבטי רישום והפעלת
המדריכים
ניהול תקציב חוגים כולל דוחות שכר ,הצטיידות ,ותפעול שוטף
אחריות על קבלת הקהל ומענה טלפוני (שליטה בכלל הפעילויות
המתקיימות במרכז הקהילתי)

הכנת ניוזלייטר חודשי של כלל הפעילויות המתקיימות
שמירה טיפוח ועיצוב המרכז מעת לעת ולפי צורך (גלריות
מתחלפות ,פינות ישיבה ,וכו')
דרישות התפקיד:
יכולות ניהול וארגון גבוהות מוכחות
יחסי אנוש מעולים
תודעת שירות גבוהה
יכולות ניהול צוות מדריכים בוגר
שליטה בתוכנות office
ניסיון קודם בניהול תקציב
ניסיון קודם בשיווק -יתרון
קו"ח יש לשלוח ל  kehilab@eli.muni.ilעד לתאריך י"ד אדר א'
19.02
לפרטים ושאלות -חנה  052-4201405פניות מתאימות תעננה.
שלכם,
חנה

לצוות בית הספר מעיין חיים המסור והאהוב!
ברכות חמות לרגל זכייתכם בגביע הנודד מטעם משרד
החינוך ,על הפעלת הוראה מגוונת ויצירתית בתחום השפה.
מוקירים ומעריכים ,ואין ספק שזכינו.
הורי בית ספר מעיין חיים ,עלי.

עדכונים
ערב צדקה תשע"ט יוצא לדרך

מועדון יולדות

יום שלישי כ"א אדר א'.26.2 ,
נוער עלי מזמין אתכן ,נשות עלי להנות ולהתפנק!! נשמח לשיתוף
הפעולה שלכן ,בהכנת האוכל לערב עצמו ובהבאת חפצים ,בגדים,
מכשירי חשמל וכד' במצב כחדש( .ניתן להביא למשרדי הישוב
ולנציגות השכונות).
פרטים אצל נציגות השכונות.
באהבה נוער עלי!

ביום ראשון הקרוב ,ה' אדר א'  ,10.2נפגש עם ענת גורביץ שתעביר
לנו סדנא בנושא "עיסוי תינוקות".
כדאי להביא מגבת ,טיטול בד ושמן אם יש.
המפגש יתקיים בשעה  10:00במועדון האלה .יוגש כיבוד קל
וההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי של  .10₪מוזמנות בשמחה.

ספריה
מנויים יקרים שלום וברכה
בע"ה ביום ראשון ,ה' אדר ,10/2 ,יתקיים יום הערכות לכל צוות
עובדי היישוב.
עקב כך הספריה תהיה סגורה אחה"צ.
נוי ,בשמת ורונית.

ותיקים בקהילה
בשעה טובה התחלנו חוג נגרות עם רננה מנקין ,ליטשנו ,שייפנו
דפקנו ויצרנו פלאים ,הותיקים נהנו בטירוף!!
עברתם את גיל  !?50מוזמנים להצטרף אלינו לתכנית חווייתית
ומושקעת הכוללת ארוחת צהריים בשרית ומזינה.
חלי מכלוף
רכזת ותיקים בקהילה.

חינוך
נוער

רישום למעונות תש"פ

נוער יקר שלנו!
השבוע ,הבנות נכנסו להילוך נוסף בהכנות לקראת הערב צדקה..
אנחנו עובדים בשיא המרץ אבל יש עוד הרבה עבודה! צריכים
לרתום ולהרתם ,רוצה להיות חלק? מוזמנת לדבר עם חגית.
לכבוד ראש חודש ולקראת יציאת מוריה אידו הרכזת לחופשת
לידה בקרוב בעז"ה ,הבנות נפגשו לארוחת ערב חגיגית..איך כיף
להיות ביחד!
גם הבנים חגגו במוצש האחרון מלווה מלכה עם מרק מחמם וטעים.
והשבוע היה ערב כייפי לכבוד ר"ח אדר!
שימו לב בשבוע הקרוב נעשה בדיקת קבלת הודעות  .smsאם אתם
בנוער ולא תקבלו הודעת ניסיון עד יום שלישי בערב ,בבקשה
תעדכנו את אחד הרכזים.
אוהבים אתכם כל-כך!
יונתן ,מוריה וחגית

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 .9:00-15:30
אנא 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

סניף עלי האלופים!!
עוד שבוע משמעותי עבר לו-ואנחנו ממשיכים לרוץ קדימה בכל
הכוח!!
השבוע היה ערב סרט מטורף של שבט הראה לקראת השוק פורים,
פעולות אמצע שבוע והמון כיף!!
השבת פרשת תרומה :תהילים 16:10-מפקד16:20-
בנוסף אנחנו רוצים לשדרג את הסניף ולהוסיף לו ספות ,ארונות
וציוד על מנת שיהיה בו יותר נוח ומשפחתי,
לכן-אם יש לכם משהו שאתם רוצים למסור או לתרום -
נשמח שתפנו אלינו :אביה ריקלין .058-5676690
מחכים לראות את כולכם בשמחה!!

מזל טוב

לנעה וליעד מץ להולדת הבת
לדורין ויאיר גלושטיין להולדת הבת
למשפחת רכל לאירוסי אביה

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

דרושה סייעת לגן מקסים בעלי
 5ימים בשבוע .החלפה עב"ס יומי לתקופה ממושכת.
קו"ח ניתן לשלוחganim@eli.muni.il :

סטודנטית? בהתמחות?
מחפשת עבודה ע"ס יומי? נשמח שתצטרפי אלינו.
גני עלי מחפשים עובדות עב"ס יומי לבניית מאגר מחליפות.
קו"ח ניתן לשלוחganim@eli.muni.il:
מירב דיין ,רכזת גנים

מליאת עלי השניה
ערב חשיפה לועדות
רוצים לתרום? להשפיע?
להיות חלק מהעשייה ביישוב?
בואו להיות שותפים לדרך!

מוצ"ש תרומה ד' אדר א' 9.2
בשעה  20:30במשכן עלי

צוות הישוב וועד מקומי עלי

