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מידעלי

פרשת תצווה ,י"א באדר א' 16.2.19
זמני שבת כניסת שבת  16:59יציאת שבת18:03 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים,
אפתח במילות הערכה ותודה לכלל השותפים במליאה ,ליו"רים
לחברי הועד לצוות היישוב ולכלל התושבים שהצטרפו להובלה
ולהכוונת ספינת הדגל עלי.
אנחנו בתחילת הדרך ונכונה לנו עוד דרך ארוכה של לימוד
ויישום ,אבל קודם כל ובראש ובראשונה אנחנו שמחים על
השותפות של כולם .אנחנו יודעים שעם שותפות כזו עוד נגיע
רחוק .תודה לכולם.
ימי היערכות צוות
השבוע יצאנו לימי היערכות צוותיים .המליאה נתנה לנו ברוב
הנושאים בהם אנו עוסקים את חיצי הכיוון עליהם צריך לעבוד,
משימתנו כעת זה להוריד את הדברים לכדי תוכניות עבודה
ובכך התחלנו .אני מעריך שתוך חודש אנו נפיץ לציבור את כלל
תכניות העבודה המתוכננות לשנה הקרובה.

מוקד CTCONNECT
חברת  CTCONNECTהנותנת שירות מוקד לכ 48-רשויות
ברחבי הארץ מתחילה את התקשרותה אתנו .במהלך החודש
הקרוב נתחיל את הפעלתה בפיילוט ראשוני פנים ציוותי (עובדי
היישוב) ומיד לאחר מכן נפיץ את השימוש בה לכלל התושבים.
המערכת מאפשרת דיווח מלא על תקלות ,זימון פגישות עם
בעלי התפקידים ,הזמנת חוגים ואירועים ועוד.
פגישות עם גבאי בתי הכנסת
סיימנו בימים אלו שיחות עם כלל גבאי בתי הכנסת להיכרות
וללמידת הצרכים ,אנחנו שמחים לשמוע על כלל היוזמות
שמתקיימות בשכונות ובמרכז היישוב.
בברכה ,אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי

משולחן המזכיר
מבדיקת המועצה אשר אמונה על תחום זה -התברר כי הגורם
תחום שפ"ע
דניאל פדידה עובד הישוב קודם לנהל את תחום השפ"ע בישוב .העיקרי לסתימות הינו השלכת מגבונים וחומרי היגיינה אחרים,
בתוך כך ,דוד אלבז נכנס לעבוד בניקיון ואחזקת מבני הציבור -מבוססי בד בלתי מתכלה ,לתוך מערכת הביוב הביתית .חשוב
להבהיר כי רשת הביוב איננה קולטת מגבונים ,תחבושות
נאחל לשניהם הצלחה רבה!
ומטליות ,והצטברותם גורמת לסתימות בצינורות.
פינוי גזם וגרוטאות
להזכירכם ,נא להוציא גזם וגרוטאות ליד פחי הזבל בימי שני אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להמנע מזריקת מגבונים
לאסלה.
בלבד .משאית המועצה עוברת מידי יום שלישי לאיסוף.
בברכה,
סתימות בביוב
יצחק קליין ,מזכיר עלי
שימו לב! לאחרונה אירעו מספר סתימות ביוב חמורות!!!

קהילה
מעודכנים מראש על האירועים הרבים והמשמחים שמחלקת
מליאת עלי השניה -ערב חשיפה לוועדות
בשבוע שעבר התקיימה מליאת עלי השנייה .שמחנו מאוד לראות קהילה תרבות ונוער מארגנת לכם.
את הנוכחות היפה והמשמעותית שהייתה ,מעבר לנוכחות שמחנו
לשמוע ולראות כמה עלי חשובה לכולנו וכמה אנחנו רוצים יחד משלוח מנות ישובי
השנה החלטנו להגדיל את הטוב והיחד ומשלוח המנות היישובי
לקדם ,לשפר ולהוסיף טוב.
יכלול בתוכו מוצרים תוצרת העסקים הקטנים בעלי .ההרשמה
תודה גדולה לכל מי שהגיע ולקח חלק!
בקרוב נפרסם פרוטוקולים של השיח הראשוני בוועדות .תושבים למבצע תתחיל בט"ו אדר ב'  20.2ותיערך כשבועיים .שימו לב
שמעוניינים להצטרף לוועדות ולקחת חלק מוזמנים ליצור איתי לפרסומים.
קשר.
שבת שלום
בשורות טובות
אירועי אדר
חנה
חודש אדר ב מתקרב אלינו בצעדי ענק ואתו אירועים רבים,
בקרוב ישלחו בתיבות הדואר לוחות חודש אדר ,כך תהיו

ראשון

שני

י"ב אדר א'  17.2י"ג אדר א' 18.2

שלישי

רביעי

י"ד אדר א' 19.2

ט"ו אדר א' 20.2

זאטוטיה ,ניפגש
לאחה"צ של משחקים.
סרט לגדולים וארוחת
ערב בתשלום.

תחילת הרשמה-
משלוח מנות ישובי
"רוקמות אור" בספריה

חמישי

שישי

שבת

ט"ז אדר א'  21.2י"ז אדר א'  22.2י"ח אדר א' 23.2
פרשת תצווה

עדכונים
תושבים יקרים!!
בכדי להימנע מגניבת רכבכם ,אנא הקפידו על הכללים הבאים:
 .1אין להשאיר רכב מונע אפילו לשניה ,ללא כיבוי ונעילת הרכב.
(גם בהורדת ילד לגן ,קניית פרחים או עקב תאונת דרכים ח"ו).
 .2אין להחנות רכב מחוץ לשער הישוב ובוודאי שאין להחנות רכב
בתחנות הדלק ובאזור הצמתים הראשיים.
 .3באם נתקע רכבכם מחוץ לישוב ,יש לעשות מאמץ עילאי לגרירת
רכבכם לתוך הישוב הקרוב.
 .4בכל מקרה של גניבת הרכב ,ח"ו ,יש לדווח מיידית למוקד 100
ואלי לצורך הזנת הרכב במחשב המשטרתי והמשך הטיפול.
 .5נא לדווח למוקד  100על אנשים ורכבים חשודים וכן במקרה של
רכב תקוע המפריע לתנועה.
לשירותכם תמיד ,יהודה גרוסמן
השוטר הקהילתי שלכם 052-2576048

חדש  -שיעור לנשים עם הרבנית שילר!
בע"ה החל משני הקרוב ,י"ג אדר א' ( )18.2יתקיים שיעור לנשים
עם הרבנית שילר.
מה הנושא?
הרבנית תעסוק בחינוך הילדים ,במפגש הראשון :השפעתנו כהורים
על עיצוב עולמם של ילדינו

היכן ומתי?
באולם של ביהכ"נ משכן עלי (קומת הקרקע) ,בימי שני בשעה 20:30
כמה מפגשים?
הרבנית תקיים סדרה של  4מפגשים .לאחר מפגשים אלה השיעור
ימשיך להתקיים סביב מרצים/ות ונושאים אחרים.
כניסה חופשית – יוגש כיבוד קל
להצטרפות לרשימת תפוצה :אורנית – 052-8455719
מוזמנות בשמחה!

ותיקים בקהילה
גם ותיקות הישוב הצטרפו לפרויקט "רוקמות אור" לזכר אורי
אנסבכר ז"ל ,רקמנו ,התרגשנו ובכינו.
תודה רבה לרוני קולר על ליווי הפרוייקט יחד עם הוותיקות!
שנזכה להרתם בשמחות.
בנוסף,
בעוד כחודש המועדון יעבור למרכז הקהילתי "עולמות" (המתנ"ס
החדש) ,עכשיו אין תירוצים -כולם מצטרפים!!!
לפרטים נוספים
חלי מכלוף ,רכזת ותיקים בקהילה
0543364234

חינוך
נוער
צוות נחשון התותחים פועלים!
כחלק מהפרויקטים של הצוות עד יום שלישי (י"ד אדר א) נאסוף
אוכל לחלק לבסיסים של חיילים.
כדי להביא עוגות ,עוגיות ,חטיפים וכו' ולפרטים נוספים-
אורי שובי ,058-431-0397-נועה לבנוני058-400-7799 -
בשם ה' נעשה ונצליח
שבת שלום ומבורכת
אוהבים ,יונתן ,מוריה וחגית

נוער אהוב שלנו!
מה היה לנו השבוע? פעילות עם הרכזים שלנו במוצ"ש -היה
מטורף וכיף!
בימים אלו אנו עובדים על ערב צדקה ,מי שרוצה להשתבץ
לוועדות ולעזור מוזמנת לפנות לחגית.
ביום שלישי תנועות הנוער עברו בשכונות הישוב למכור
כרטיסים להגרלה .ישר כוח גדול!!!
השבת  -מפגשים אצל הרכזים.
בעז"ה בימים הקרובים מוריה אידו צריכה ללדת ,בשעה טובה
ובידיים מלאות! הרבה בהצלחה ובקלות.
בחופשת הלידה תחליף אותה עדי גאלדור (לבית גיספאן) .נאחל
לה הצלחה גדולה!
בהצלחה לכולם אוהבים הרכזים.

רישום למעונות תש"פ
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 -במעונות,
בתיאום מראש מול מנהלות המעון
(רבקה לוי ,מרכז הישוב ,052-5666164 :לאה פרץ,
פלגי מים)050-9587726 :

"...יש שכר לפעולתך...
...ויש תקוה לאחריתך"...
במלאת  30יום להסתלקותה של בתנו האהובה
רחל מלכה ז"ל
נתאסף יחד לזכור ולהתגעגע
נתמלא ונתחזק,
בי'ב באדר א'.)17.02.19( ,
 :16:30עליה לקבר בהר המנוחות
 :17:10תפילת מנחה (בבית העלמין).
לאחר מכן ,נתכנס ללמוד לעילוי נשמתה בבית המדרש
של התלמוד תורה "הדר יוסף" בעלי.
 :19:40שעור מפי הר' עקיבא קשתיאל ,ראש הישיבה
הגבוהה בעלי.
 :20:10תפילת ערבית
 :20:30שעור מפי הר' אברהם שילר ,רב הישוב.
דוד ועדי מרקוביץ

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

מזל טוב

לניצן ואריאל עופרי להולדת הבן
לאביה ואביחי מגידיש להולדת הבת
לאוריה ואריאל בן יוסף להולדת הבן
ולאלישבע והרב כרמי להולדת הנכד
רב רפאל ושלי סלומון לנישואי ליבי ויאיר

