בס"ד

גיליון מס' 6

מידעלי

פרשת ויקהל-שקלים ,כ"ה באדר א' 2.3.19
זמני שבת כניסת שבת  17:11יציאת שבת18:13 :

דבר היו"ר

תושבי עלי היקרים,
אנחנו נכנסים לימים קריטיים וחשובים בנושא תב"ע עלי .ביום
שני הגשנו לאישור אחרון בתחום התנועה את התב"ע של מרכז
היישוב .צריך הרבה סיעתא דשמיא וכמובן גם לחץ פוליטי אותו
אנחנו מפעילים כעת למתן תוקף של התב"ע שלנו .התחושה
היא שכל אנשי המקצוע במנהל ובמשרד הביטחון רוצים להיות
חלק ממהלך היסטורי זה .הקדישו בבקשה עוד מעשה טוב עוד
לימוד ,עוד תפילה למען עניין חשוב זה .שנזכה במצוות ישוב
ארץ ישראל.
מפגש יור"ים צפון בנימין  -השבוע קיימנו מפגש עם היו"רים
של צפון בנימין .במפגש שוחחנו על מספר נושאים שקשורים
להתפתחות האזורית ,כשהנושא המרכזי היה ביטחון בכלל
ובכביש  60בפרט -בעניין זריקות האבנים וכן בנושא תאונות
הדרכים והטיפול בתשתית הכביש שתהיה ראויה יותר לצרכים
היום .מפקד אוגדת איו"ש ערן ניב ,וכן ק .ההגמ"ר של פיקוד
מרכז שמעון שיטרית השתתפו בשיח ,מפקד האוגדה הבטיח
להמשיך להשקיע משאבי ביטחון במניעה וסיכול מקדים של
זורקי האבנים וכן דיברנו על אפשרות להעביר את המדרכה
שמיקמו סמוך לכביש ע"מ להרחיק את התנועה של הילדים

היוצאים מבית הספר מסמוך הכביש .נקודות נוספות שעלו -
הקלה במיגון האוטובוסים בתחבורה הציבורית ,ויצירת רשת
ביטחונית משותפת על כלל מרכיבי הביטחון שבה לכל הגוש
הצפוני .מפקד האוגדה ראה איתנו עין בעין את הצרכים ואף
הבטיח לסייע בכלל הדברים.
תחבורה ציבורית פנימית בעלי  -בשעה טובה הצלחנו לפתור את
הפלונטר המשפטי שהיה על שולחננו .המחשבה שלנו היא ליצור
מעין קו פנים יישובי ,כמו בערים ,שיעצור בתחנות שונות ברחבי
היישוב בעיקר בשעות אחה"צ .בשיח עם היו"רים של צפון בנימין
שוחחנו גם על האפשרות להרחיב את הנסיעה לנסיעה גושית
בחלק מהשעות .אנחנו בודקים כעת את ההתכנות הכלכלית
לעניין.
ערב צדקה עלי  -אנחנו מצדיעים לנוער שלנו שהיה שותף מלא
בתכנון ובביצוע של ערב הצדקה היישובי .גם האיכות וגם רמת
המעורבות של בני הנוער היתה מיוחדת .יישר כח גדול.
בברכה ,אריאל אלמליח
יו"ר הועד המקומי עלי

משולחן המזכיר
סידור חניית בתי ספר בנות  -נעשה סידור מחדש של שביל גישה
בטיחותי מהכביש הראשי אל בית ספר "שירת חנה" ובכך הורחבו
מקומות החנייה לצוותי ההוראה הרבים החונים בחנייה.
הרחבת ישיבה תיכונית "אמית"  -עלי  -השבוע התקיים סיור
עם גורמי המועצה ,ע"מ לקדם את פיתוח והתרחבות הישיבה
התיכונית ,שכבר בשנה הבאה תגדל בעוד עשרות תלמידים
נוספים.
אפרים סיטבון  -עובד הישוב המסור אפרים סיטבון נפל על ידו
במהלך העבודה ,ויעדר בחודשים הקרובים מהעבודה בשיפוץ
מבני הישוב .מאחלים לו רפואה שלימה!
בריכת שחייה  -אנו עובדים במרץ על מנת להכין את הבריכה

לעונה הנוכחית .פרטים על העונה יתפרסמו בהמשך.
בטיחות בדרכים  -ברחוב הר ציון שבשכונת נוף הרים בוצעו
השבוע עבודות לסיום תכנית התנועה אשר אושרו עם פרויקט
בניית הבתים ברחוב.
כתוצאה ממספר תאונות שאירעו בצומת לכיוון העלייה
לקרוואנים בשכונה ,ביקשנו לשנות את התמרור מ"האט ותן
זכות קדימה" ל"עצור" .הבקשה אושרה והתמרור הוצב.
שימו לב לשינוי וסעו בזהירות!
בברכה,
יצחק קליין ,מזכיר עלי

קהילה ותרבות
תהליכים קהילתיים בשכונות  -לפני מס' חודשים התחלנו תהליך
של ליווי והעצמה לקהילת נוף הרים.
בזמן הקרוב אנו נפנה לשכונות ולקהילות נוספות ביישוב ונחשוב
יחד איתכם על תהליכים קהילתיים ותרבותיים שנוכל לעשות
יחד כדי לקדם ולהעצים את הקהילות הקיימות.
ערב צדקה  -השבוע התקיים ערב צדקה המסורתי והמיוחד בו
נשים נותנות ומקבלות באהבה גדולה לקרן צדקה ולמשפחות
עלי .על הערב לקחו חסות מלאה בנות הנוער של הישוב ,ועל
כך מגיעה להן ולרכזות הנוער -חגית ,מוריה ועדי ,ישר כוח
גדול! תודה שזיכיתן אותנו למפעל החסד הזה ושתמשיכו להיות
בעשייה ונתינה מתמדת.
ארועי אדר  -חודש אדר ב' מגיע אלינו ,ואיתו שלל פעילויות
ואירועים לכלל תושבי עלי.
חפשו בתיבות הדואר את לוח האירועים ,עקבו אחר הפרסומים

על האירועים השונים והיו שותפים איתנו לאירועים והפעילויות.
משלוח מנות ישובי  -מבצע משלוח המנות היישובי יצא לדרך.
השנה תורמים לקרן הצדקה וגם מחזקים עסקיים מקומיים של
תושבי הישוב.
ההרשמה מתבצעת דרך אתר עלי > תיק האישי > לשונית פורים.
לשאלות :רעות בן כמון055-6675212 ,
נרשמתם למשלוח מנות הישובי? גם אתם חלק מעשיית החסד
הזאת -שלחו לנו תמונה שלכם יחד עם הכיתוב -גם אני נרשמתי
(מצורף לדף מידע) ונעלה את התמונות שלכם בדף של הפייסבוק
הישובי .את התמונות יש לשלוח לשרה אלפנט 052-4635600
שבת שלום ובשורות טובות
חנה ושרה

עדכונים
ביטחון

ותיקים בקהילה

בימים אלו אני נכנס לתפקידי כמנהל מחלקת הביטחון בישוב,
קצת עלינו :אליה ותמר וולפמן ,מגיעים לישוב מפסגות ,עם
שלושת ילדינו :אפק ( ,)8שקד ( )5דולב (.)2
בתקופה האחרונה נפגשתי עם ועדת ביטחון וראשי הצוותים
וגיבשנו תכנית עבודה לתקופה הקרובה.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליוסף זרובבלי ,הרבש"צ היוצא ,על
עשיית ימים כלילות למען יישובנו ,ומאחל ליוסף הצלחה בהמשך.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ,הצעה או בעיה 052-4201402
בברכה ,אליה.

השבוע זכינו לביקור מדהים של בני כיתה ד' מבית הספר "מעיין
חיים".
הבנים סיימו יחד עם הותיקים את הפסוקים האחרונים של הפרשה,
רקדו יחד ,ניגנו בפסנתר והתפנקו בשוקו ועוגה.
ישר כוח לרב נועם גריזים!
שנזכה להאדיר יחד את התורה -ילדים וותיקים כאחד
חלי מכלוף ,רכזת וותיקים בקהילה.

חינוך
נוער יקר

רישום לגני הילדים

במזל טוב למוריה אידו להולדת הבן מתוק ואנו מאחלים לה הרבה
נחת ,בריאות ושמחה ,תנוחי ותחזרי אלינו עם כוחות מחודשים
כבר מתגעגעות ומחכות לראות את הנסיך הקטן ,מזל טוב!
וברוכה הבאה לעדי הרכזת שמחליפה את מוריה ,בהצלחה רבה
סומכות עלייך.
בשבועות האחרונים בנות הנוער עבדו במרץ על הערב צדקה -כל
הכבוד לכל הבנות האלופות היה ערב מדהים ,מוצלח ובריאותי
וכולו בזכותכן ,ישר כוח גדול!
תודה רבה לדפי לוי על השיח המעניין ,זה נתן לנו המון וחיזק
אותנו ,ישר כוח.
תודה רבה למרים שפר ,תמר צור ,אחינעם כץ ,הדסה אדלר ,דבי
סיגאווי על ההרצאות המעניינות .לרחל בלקר על האירובי המטורף,
לדניאל פדידה על העזרה הטכנית ,לשלמה ברבור על העזרה הרבה,
לדפנה מאיר על החסות ולבעלי העסקים המקומיים שתרמו
שוברים ולרכזות השכונות.
וכמובן שכבר ממשיכים לעבוד -התחלנו בתהליך של בחירת
סמנכלים לקייטנה -בהצלחה לכולם!
בקרוב בעזרת ה' מסיבות ראש חודש אדר ומסיבת פורים.
אוהבים ,יונתן ,עדי וחגית.

הורים יקרים ,הרישום לגני הילדים נפתח ביום ראשון הקרוב
לזמן מוגבל לכל המאחרים ( .)3/3-13/3חובה לרשום גם ילדים
ממשיכים.
מצ"ב לינק להרשמה /http://binyamin.org.il/register
שימו לב שכתובת המגורים עדכנית.
לאחר תאריך זה ההרשמה ע"י הגעה למועצה בתיאום מראש של
מחלקת רישום גנים.
בהצלחה רבה
לכל בעיה מירב ,רכזת חינוך/גנים 02-9946511

מזל טוב

למשפחת עטיה לאבירם וזוהר להולדת הבן
לעמיעד וטל מינץ להולדת הבן
ולרב רביד ולרבנית גאולה ניסים להולדת הנכד
לצביקה וטליה לביא להולדת הבת
לישי ומוריה אידו להולדת הבן
ולמאיר ואסתי מושקוביץ להולדת הנכד
לאשר ורות בן כמון לנישואי הבן ליאור

מתנה לכם הורים יקרים!!
בעז"ה בשבועיים הקרובים נקיים  2מפגשים להורים בנושא
"התפתחות הילד מותאמת גיל" עם אנשי מקצוע,
ע"מ לתת לכם ההורים כלים מעשיים לפעול עם ילדכם ולקדם
אותם ככל שאפשר בבית!
במפגשים נקבל כלים וטיפים מעשיים שיכולים לעזור ולקדם את
ילדנו.
אז נפגש ביום שלישי הקרוב כ"ח אדר א'  5/3ב 20:15במועדון הפיס
של נוף הרים עם צופית זיו ,מרפאה בעיסוק.
וביום שלישי ה' אדר ב'  12/3ב 20:15במועדון נוף הרים עם עינת
אפרים קלינאית תקשורת.
המפגשים מיועדים להורים לילדים בגילאי גן עד כיתה א'
עלות ₪ 15 :למפגש ₪ 20 ,לשניהם .להרשמהganim@eli.muni.il :
פרטים נוספים דרך הגנים והמעונות.
ברכה והצלחה וחודש טוב מלא שמחה ואור.
מירב דיין ,רכזת גנים.
הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש18:30 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ:
 < Binyamin.co.ilתחבורה < קווי שירות

למחלקת ביטחון עלי
דרושים סיירים
דרישות התפקיד:
• שירות קרבי מלא
• שירות מילואים פעיל
• רישיון נהיגה בתוקף
• העבודה במשמרות
• תנאים סוציאליים מלאים
•  4-5משמרות בשבוע לרבות לילות שבתות וחגים
• פרויקט משרד הביטחון
• העבודה מותנת במעבר קורס
לפרטים:
רבש"צ עלי 0524201402

מישה אחמ"ש 0545608846

