בס"ד

גיליון מס' 8

מידעלי

פרשת ויקרא זכור ט' באדר ב' 16.3.19
זמני שבת כניסת שבת  17:21יציאת שבת18:24 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים שלום וברכה,
בשבועיים האחרונים מתקיים דיון ערני ומבורך לגבי ייעוד מבני
בתי הספר שעתידים להיבנות ביישובנו בעז"ה.
אחת התובנות המרכזיות שלנו מהשיח שעולה  -כוחנו באחדותנו.
במידה ונגבש צוות משותף שידחוף להקמה של שלשה בתי ספר
אנחנו נגיע לשם.
יש צורך שלכל ילד בעלי בכל מסגרת לימוד יהיה פתרון ראוי ולא
כפי המציאות היום.
בימים הקרובים נגבש צוות עבודה שיילחץ בדבר הקמת לפחות
שלשה בתי ספר ביישובנו (נשמח כמובן גם לארבעה) ,מתוך
הבנה שהדבר אפשרי לאור הצורך האמיתי בדבר מוסדות מגוונים
שנותנים מענה לכלל הצרכים היישוביים והאזוריים.
כולי תקווה שמאמצנו יישאו פרי בעז"ה ונוכל לתת מענה אמיתי
לצורך המבורך הקיים ביישוב המגוון שלנו.

בשבועיים הקרובים נפרסם את פרוטוקול הישיבה המלא.
חיזוק העסקים בעלי  -אחד הדברים שרשמנו לעצמנו כיעד עוד
לפני בחירתנו  -להפוך את עלי למרכז תוסס של חיים ובכך לחזק
את העסקים המקומיים ואף למשול לכאן עסקים חדשים נוספים
שיהוו אבן שואבת לכלל האזור .שוק האיכרים שהתקיים בשישי
האחרון הינו אחד מיוזמות אלו שיתחילו למקם תודעתית את
עלי במרכז החיים של הגוש הצפון בנימיני בפרט ובכלל בבינימין.
יישר כח לשרה ולחנה על היוזמה והביצוע.
תכנון שטח ציבורי נווה שוהם  -ב"ה בדחיפה שלנו ובסיוע אמנה
ומנהל העבודה שלה יוני מועטי אנו יוצאים יחד עם השכונה
לתכנון מחודש של השטח הציבורי .תכנון זה לוקח בחשבון את
גידולה הקיים והעתידי של קהילת נווה שוהם .אנו מעריכים
שתוך חודש נתחיל את עבודות הפיתוח להקמתו של השטח
הציבורי והשכונה תהנה בקרוב ממגרש משחקים חדש ואיכותי.

ישיבת תקציב  - 2019ב"ה אישרנו את תקציב  .2019כולי תקווה אסיים בברכת פורים שמח ומיוחד לכולכם,
אריאל אלמליח
שהשינויים שביצענו בתקציב זה יורגשו בצורה מלאה וטובה
יו"ר הועד המקומי עלי
בכלל העשייה ובפיתוח היישוב הן בצד המוניציפאלי והן בצד
החברתי.

משולחן המזכיר
מסירות פרויקטים -השבוע התקיימו מספר סיורים ע"י גורמי
המועצה ,היזמים והקבלנים בפרויקטים שנבנו לאחרונה.
המועצה בודקת שהבנייה והפיתוח נעשו עפ"י התכניות ותקני
הבנייה שהוגשו בטרם עת למועצה .ניתנו דגשים לקבלנים והם
ישלימו את עבודתם.
פינוי גזם וזבל גדול -אני שב ומזכיר שמידי יום שלישי ,בכל
שבוע עוברת משאית של המועצה האזורית -לאיסוף גזם וזבל
גדול בנקודות האיסוף .אנו מבקשים להקפיד ככל שניתן להוציא
פסולת זו בימי שני ע"מ לשמור על המרחב הציבורי נקי במהלך
השבוע .וכן ,להקפיד לשים את שקיות הזבל בתוך הפחים ולסגור

קהילה ותרבות
התחלנו בחגיגות אדר -ביום שלישי התקיימה הצגה לילדים
ובמקביל זאטוטיה לקטנטנים ,שמחנו לראות את הילדים שהגיעו
ונהנו כל כך! ביום רביעי התקיים ערב לימוד לנשים לקראת החג
וביום חמישי ערב לימוד לגברים .תודה לחנה ריקלין ולרב צחי
להמן על השיעורים המרתקים.
לפנינו שבוע גדוש באירועים:
 #העדלאידע -בנושא ישראל סוגרת  70שנה :משחק
אינטראקטיבי ,להטוטן ,מעגל מתופפים ,חיות ,אריזת משלוחי
מנות לחיילים ועוד .שימו לב-העדלאידע עברה לחניית משכן
עלי/בריכה ,נתראה ביום שלישי ,י"ב אדר ,בין .16:00-18:00
 #משתה נשים -נשות עלי מוזמנות לחגיגה נשית בערב פורים,
 20:15קריאת מגילה בבית הכנסת 21:00- ,פתיחת דלתות וכיבודקל 21:15 ,תחילת המחזה "חתונת הקבצנים" ,הפקה מקומית.
ולאחר מכן ,מסיבת "חצר המלכה" עם  Dj SHEJעלות₪ 25 :
פורים שמח,
חנה ושרה

את המכסים .עזרו לנו לשמור על עלי נקייה! תודה מראש על
שיתוף הפעולה!
סידור ניקוז מים לחוות עלי -ביצענו השלמת מצעים ופתיחת
תעלת ניקוז מי הגשמים מבית העלמין עד לחווה בדרך עמיחי
הסמוכה למעין הגבורה .מוזמנים לבוא לבקר ולהתרשם
ממשפחת זאב המתגוררת במקום.
יצחק קליין
מזכיר עלי

במלאות  17שנים לנפילתו של יקירנו
סרן אריאל חובב הי״ד
נעלה לקברו ביום שלישי י״ט אדר ב,
 26/3בשעה  16:45בבית העלמין באלקנה.
המשפחה
הסעות החל”פ לירושלים במוצ”ש19:30 :
מומלץ תמיד להתעדכן באתר החל"פ< Binyamin.co.il :
תחבורה < קווי שירות

מזל טוב

למיכאל ואפרת סימון להולדת הבן
לרב שילר ולרבנית זיוה להולדת הנכדה
לנירית ודודי ראוכברגר לנישואי דביר ורוני

עדכונים
לקראת חג הפורים

ותיקים בקהילה

לקראת חג הפורים קיימים ברחובות משחקים שונים המסכנים
את ילדינו .מדובר בחומר נפץ היכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים
למשתמשים בהם ולסובבים אותם.
לצערנו ,לפני מספר שנים נפצע ילד תושב בנימין ואיבד את עינו
כתוצאה ממשחק עם נפצים .במקרים אחרים ,נשארו ילדים עם
צלקות עד ליום זה.
אנא דברו עם ילדיכם ,הסבירו להם שבנוסף למטרד הרעש הסביבתי
והביטחוני ,ישנן סכנות גדולות בנפצים וחומרים אלו ודווחו אם
ידוע לכם ,מי מוכר אותם.
כבכל שנה ,ישנה נוכחות משטרתית גלויה וסמויה למניעה ותפיסה
של משחקים מסוכנים ,משווקיהם ומפעיליהם.
בשולי הדברים אוסיף שהאמרי אמת אומר שכשמשכרים את הגוף
ניתן לקשר ולהידבק עם הנשמה לקב"ה .זוהי שעתנו הגדולה כלפי
ילדנו והעולם כולו ,להוכיח שכשישראל שותים ,אין זה גורם לצער
וחילול ה'.
"ליהודים היתה אורה"..
בברכת פורים שמח ובטוח
יהודה גרוסמן ,השוטר הקהילתי שלך 052-2576048

בשבוע שעבר חווינו כקהילה מאורע לא פשוט -גרגורי שלנו ,ותיק
היישוב ,נעלם בצהרי היום.
צוות הביטחון ביישוב החל בחיפוש ראשוני ומיד לאחר מכן ביקשנו
את עזרת התושבים בחיפושים ,בקבלת מידע ובכל עזרה מתבקשת.
זה היה כל כך עוצמתי ומרגש לראות את כל התושבים שהסתערו
לחמ"ל וביקשו לסייע בכל מה שניתן -עזבתם הכל ובאתם מתוך
אכפתיות ושייכות לקהילה ולתושבים.
ברוך ה' גרגורי נמצא בריא ושלם על ידי צוות הביטחון של הישוב.
אשרי שזכיתי לגור פה ולהיות חלק מתוך משפחת עלי.
אני רוצה להודות בראש ובראשונה לכם התושבים על הדאגה
והמסירות! תודה רבה לאריאל אלמליח ,חנה בנישו ,יצחק קליין,
שרה אלפנט ,אליה וולפמן וצוות הביטחון ,אלעזר אנקרי ,דנה
שמש וכל צוות החמ"ל .ותודה מיוחדת לאיילת נשר על התרגום
מול המשפחה ושוב פעם לכם תושבי קהילת עלי!
שנזכה להיות מאוחדים תמיד
חלי מכלוף,
רכזת וותיקים בקהילה

חינוך
כושר ארגון ,יצירתיות ויוזמה
נוער
אהובות ,במוצש שעבר נפגשנו לפעילות שארגנו לנו בנות וועדת העבודה לטווח ארוך לשנה לפחות (לאחר תקופת נסיון)
אדר ,היה מצחיק ומגבש! בע"ה ניפגש למסיבת פורים מטורפת קו"ח יש להעביר עד יום רביעי  19.3.19י"ב אדר ב'
לחגית דיין ,מנהלת תחום נוער:
ביום חמישי י"ד אדר (אחרי סעודות פורים) ב 21:00במועדון.
noar@eli.muni.il 0507563412
בהצלחה לכולן במבצעים באולפנות!
אריאל בנים האלופים!
אוהבות ,עדי וחגית
מה קורה?
משפחה  -מאמצת  -נוער  -מאמץ – משפחה
השבוע ביום ראשון היה שוק פורים משוגע! כל הכבוד לכל מי
יוצאים במבצע גיוס משפחות מאמצות לכיתות ז-י"ב
שהגיע ,היה מטורף!!
דרושה משפחה לפרוייקט מרתק ומשמעותי.
במסגרת הפרוייקט המשפחה תפתח אחת לחודש את ביתה בערב יום שני הקרוב הכתרה של שבט מעוז-נחל ,כולם באים!
השבת שבת זכור ,מחכים לראות את כולכם מגיעים .מפקד בשעה
שבת לעונג שבת ערכי ומחמם עם הנוער הנפלא שלנו.
 16:20עם הפתעה מיוחדת.
אם אתם רואים את עצמכם מתאימים פנו אלינו.
שבת שלום ובציפייה לבנין אריאל.
חגית דיין מנהלת מחלקת נוער עלי.
חולים עליכם!
noar@eli.muni.il 050563412
ידידיה ,אלעד וצוותשע"ט
דרוש רכז פרט -בנוער בנים
צוות נוער עלי מחפש רכז חדש לעבודה חינוכית ערכית,
דינמית ,מאתגרת ומספקת.
אנחנו מחפשים מדריך עם ראש פתוח ,הרבה אנרגיות
ורצון להתחבר ולהוביל קבוצת נוער מגוונת ויחודית.
היקף :משרה חלקית  30%משרה
מפגשים עם בני הנוער בשבתות ובסופי שבוע.
פעילות בחופשות בתיה"ס
איתור בני נוער ויצירת קבוצה
בניית קשר אישי עם הנוער ,ליווי פרטני.
עבודה בצוות מח' נוער ,כולל ישיבות קבועות
והשתלמויות.
דרישות התפקיד:
ניסיון קודם בעבודה עם נוער .יתרון עם נוער בסיכון.
מגורים בעלי – חובה
קשרים בינאישיים מעולים
יכולת להכיל ולהעצים נוער מגוון ומאתגר.
עבודת צוות איכותית ומעולה
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

דרוש מ"מ עובד שיפוץ
א
חזקה וניקיון לישוב עלי
( 100%משרה)
תיאור התפקיד
אחזקה וניקיון מבני ציבור ברחבי הישוב
עבודת צוות עם כלל גורמי הישוב
דרישות התפקיד
יחסים בין אישיים מעולים • יכולת מעולה לעבודת צוות •
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות • רישיון נהיגה חובה
יתרון
ניסיון קודם בתחום • ראש גדול ואחריות
תחילת עבודה-מיידית

לפרטים :מיכל ויזל ,רכזת קליטה ודיור,
052-4201411
קו''ח ניתן להגיש עד כ' אדר ב' תשע''ט
( )27/03/2019למייל klita@eli.muni.il
פניות מתאימות בלבד יענו

