בס"ד

גיליון מס' 5

מידעלי

פרשת כי תשא ,י"ח באדר א' 23.2.19
זמני שבת כניסת שבת  17:05יציאת שבת18:08 :

דבר היו"ר

תושבי עלי היקרים,
אנו משתתפים בצערם של תושבי עפרה ומשפחות מנדל ועמיחי
במות יקיריהם כתוצאה מתאונה קשה שאירעה בסמוך ליישובנו.
כביש  - 60לצערנו הכביש כבר לא מתאים מבחינת תשתית
להכיל את כמות התעבורה שנעזרת בו מידי יום ,דבר שמחייב
אותנו לנקוט משנה זהירות גדול יותר במהלך נסיעותינו .נא סעו
בזהירות ובתשומת לב.
סבב ראשי מועצות  -סיימנו סבב פגישות עם כלל ראשי המועצות
באזורנו ,שומרון ,קרני שומרון ,קדומים ,בית אל ,בית אריה ,וכן
עם ראש המועצה היוצא של אורנית .הפגישות היו מלמדות
מאוד ובעיקר מאפשרות שיח להמשך בדבר יצירת שיתופי
פעולה מגוונים .הדבר המרכזי שאנחנו לוקחים ממפגשים אלו זה
בניית החזון ותכנון העתיד של יישובנו שהם אבן היסוד להמשך
ההתפתחות הנכונה שלנו הלאה.
מבנה קבע לבתי הספר  -בשעה טובה אנו מתחילים לקדם
את בניית בתי הספר הקבועים ביישובנו .בתי הספר שייבנו

יהיו לטובת "כרמי חן" ו"מעיין חיים" .בעז"ה שנמשיך לבנות
ולהתפתח כל הזמן.
פתיחת המרכז הקהילתי  -בשעה טובה אנו נערכים לפתיחת
המרכז הקהילתי בי"ח אדר ה  ,25.3.19 -התכנון הוא להעביר את
כלל מחלקות הקהילה השונות למבנה החדש ,חלק מחוגי הילדים
וכמובן את הספרייה .אירוע חנוכת המבנה יתקיים בהמשך -
עקבו אחרי הפרסומים.
מפגש יו"רים צפון בנימין  -ביום שני הקרוב אנו מקיימים מפגש
של כלל היו"רים של צפון בנימין בנושא זריקת האבנים .לצערנו
התופעה נמשכת יחד עם אוזלת יד של הצבא למיגור התופעה.
ניפגש יחד עם מפקד אוגדת איו"ש ונציע חלופות מבצעיות
שייתכן ויתנו פתרון ארוך טווח ,נעדכן בהתפתחויות.
בברכה ,אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי

משולחן המזכיר
טיפול בצמחייה פרטית  -בדקו אם הצמחייה הגדלה בשטח פסולת בניין  -השלכת פסולת בניין בפחי האשפה בפינות הגזם
גינתכם הפרטית חורגת מגינתכם ומפריעה לציבור ו/או מהווה אסורה ואינה חוקית .איסוף ופינוי פסולת בניין היא באחריות
התושב/בעל הנכס
מפגע בטיחותי ,וגזמו אותה.
מחזור /זריקת קרטונים  -קיים מתקן איסוף לקרטונים בחנייה עזרו לנו לשמור על עלי נקיה!
הקטנה שבמרכז המסחרי -יש להביאם לשם או לזורקם לפחי
בברכה,
האשפה הגדולים אחרי שנפתחו וקופלו .אין להשאירם ליד פחי
יצחק קליין ,מזכיר עלי
הזבל והמחזור.

קהילה ותרבות
והגית בו יומם ולילה
בכל שבוע נשתדל להביא מגוון שיעורי תורה המתקיימים בשכונות השונות .מוזמנים לעדכן בעוד שיעורים במיילmatnas@eli.muni.il :
רביעי
שלישי
שני
ראשון
נוף הרים:
נווה שוהם:
ביהכנ"ס משה  -epr ,13:10הרב
 - 20:00עין איה הרב  - 5:30דף יומי,
עקיבא קשתיאל
ורחל:
הרב אליעזר
 - 7:15 ,5:45דף פרשת שבוע וגמרא אורן סיטבון /ר'
אלישב בהרב גמרא /קשתיאל
יומי הרב אשר  - 19:00משפחת
ג'רמון ,גבעת הלבונה ר' שחר ברח"ד גמרא - 20:30 .פרשת
מורר
שבוע ,הרב
 - 21:15ר' דוד
 - 17:00דף יומי  - 11אורות הקודש
 - 20:40משפחת
הרב אלבוים
מרקוביץ /ר' אריאל יאיר גלס
סלומון הלכה
 - 20:30מלכים שחק ,האלה ,23
 - 20:30שיעור לנשים
"אורות" הרב שילר
הרב שילר.
עם הרבנית שילר,
 - 21:00הרב יהודה
חינוך ילדים20:30-
מונק ,האלון ,4
באולם במשכן עלי
מסכת קידושין

שבת
שישי
חמישי
 - 19:25מסכת שכונת היובל :משכן עלי:
 - 7:00אין איה - 10:00 ,הלכה,
שבת לכיתות
הרב שילר
הרב אליעזר
ז'-ח' במשכן
לפני מנחה-
עלי ,הרב שילר קשתיאל
 - 10:30הלכה מורה נבוכים,
 - 23:00מוסר
הרב אילן
בעיון הרב
מפרשת
ישועה
אליעזר
השבוע,
אחרי המניין
קשתיאל
הרב עקיבא
שעתיים אחרי של  8:45פרשת
קשתיאל
שבוע ,הרב צחי
תפילת ליל
בישיבה
להמן באולם
שבת -משנה
הגבוהה
ברורה .באחד השמחות
הבתים.

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

עדכונים
רוקמות אור
גם מועדון היולדות יצטרף למיזם המדהים של בת שבע סדן .נפגש אי"ה ביום
ראשון י"ט אדר א'  24/2במועדון האלה בשעה  .10:00יוגש כיבוד קל .ההשתתפות
כרוכה בתשלום סמלי .לפרטים :איטה גור אריה 0502898968

ערב צדקה תשע"ט
אז מה הולך להיות? שיחות טד :הדסה אדלר ,מרים שפר ,דבי סיגאווי ,תמר צור,
אחינועם כץ ועוד
ארובי מטורף עם רחל בלקר ,אופני שייק מטורפות ,דוכני מוצרי בריאות ,מכירת
יד  ,2אוכל שווה ומפנק תוצרת נשות עלי
מוזמנות לבוא בלבוש ספורטיבי מחכות לכן נוער עלי

ותיקים בקהילה
השבוע קשה לי לכתוב על פעילויות במועדון,
השבוע הלך לעולמו ארתור שלנו ,ותיק מהיישוב שילה.
אני רוצה לשתף אתכם ולספר קצת על האישיות המדהימה שלו!!
ארתור היה פעיל במועדון הותיקים ,תמיד היה מחייך והסתפק במועט ,לכל אחד
מאתנו העניק שם חיבה .אדם צנוע ושליו ,מכבד את הבריות ,מנומס ואדיב!!
אהוב על כולם!!!
בפרשת השבוע ,פרשת תצווה ,הקב"ה ממשיך לצוות את בני ישראל על בניית
המשכן ,בגדי הכהונה וקידוש הכוהנים ,שנקדש את שם ה' וביתו ,השבוע הקב"ה
אסף אליו קדוש נוסף את ארתור שלנו .יהי זכרו ברוך.
מתגעגעים ,ותיקי עלי.
חלי מכלוף ,רכזת ותיקים בקהילה 0543364234

משתתפים בצערה
של אביטל זקין

בפטירת אמה,
מרים זיוואלד ז"ל.

משתתפים בצערו
של יעקב יעיש
בפטירת אמו,
לואיזה ז"ל.

חינוך
יקרות,
שבוע שעבר נפגשנו לפעילות פתיחה והיכרות בערב שבת אצלי,
היה כיף מאוד לפגוש ולהכיר אתכן ולשמוע מכן מה הציפיות שלכן,
מה חשוב בעיניכן ומה מעניין אתכן .במוצש נפגשנו לערב כיף
ומגבש והצבנו לעצמנו יעדים לתקופה הקרובה.
ועדת אדר (אמנה ,שיר ,שקד ותאיר!!) כבר ישבה והכינה לנו לו"ז
מטורף לחודש הקרוב .יש למה לחכות!! שבת שלום ,עדי

אריאל בנים האלופים!
מה אתכם? בשבוע שעבר הייתה התרמה בישוב ,כל הכבוד לכל מי
שהגיע להתרמה .היה מדהים.
שימו לב! אירועי אדר בפתח ואיתם הרבה הפתעות .עכבו אחרי
עדכונים ,יהיה מטורף!
עוד שלושה שבועות מחירי המיסים התנועתיים עולים .מי שלא
שילם מיסים זה הזמן! אל תפספסו...
השבת מנחה בשעה  .15:30מפקד ופעולות בשעה .16:00
בציפיה לבנין אריאל .חולים עליכם!! ידידיה ,אלעד וצוותשע"ט.

סניף עלי האלופים!!
מה שלומכם???איך עבר השבוע? השבת :ערב שבת -פעולת חב״ב
שבת בצהריים - 16:25 :תהילים  - 16:30מפקד
השבוע שבט הרא״ה יצאו לכבוש את ההר-למסע לביריה -היתה
חוויה משמעותית ואיכותית!!
אנחנו כבר ממש לקראת פורים וגם אצלינו בסניף מתחילים
להתכונן בענק -פרסומים בהמשך!
מזכירים לכם ,אם יש לכם ,ארון ,שידה ,שולחן או כל דבר אחר
שאתם רוצים למסור -נשמח אם תפנו אלינו.
שיהיה המשך שבוע טוב ומשמעותי!!
אוהבים סניף בני עקיבא עלי!!

אריאל בנות אלופות!
נכנסנו לחודש אדר וב"ה אנחנו עמוסות בפעילויות ...שבוע שעבר
התרמנו כרטיסים לערב צדקה -שכוייח גדול לכל מי שבאה ולקחה
חלק!
והשבוע ...שוק פורים מ-ט-ו-ר-ף בחסות שבט מעוז ,יהיה אשש):
בעז"ה מחכות לנו עוד המון פעילויות שוות ...יש למה לחכות!
השבת 15:00 :לימו"צ  15:15מפקד

ראשון

שני

שלישי

רביעי

מזל טוב

לנחמה וליאור שטול להולדת הנכדה
למשה ומשפחת מרחביה לאירוסי הבת שירה
למרים בלום להולדת הנכד
לשלמה בלום להולדת הנכד

ברוכים הבאים

משפחת שור צבי ועטרה שגרים ביובל 3062
משפחת ג'ורנו שרון ואלון שגרים בכינור  20שמאל
משפחת לנדסמן כפיר והילה שגרים בכינור  20ימין

חמישי

שישי

שבת

י"ט אדר א'  24.2כ' אדר א'  25.2כ"א אדר א'  26.2כ"ב אדר א'  27.2כ"ג אדר א'  28.2כ"ד אדר א'  1.3כ"ה אדר א' 2.3
מועדון יולדות-
רוקמות אור

ערב צדקה
תשע"ט

פרשת ויקהל

