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גיליון מס' 25

מידעלי

שבת פרשת דברים חזון ט' אב 10.8.19
זמני שבת כניסת שבת 19:07 :יציאת שבת20:07 :

דבר היו"ר

תושבים יקרים,
ראשית אפתח במילות תנחומים והשתתפות בצער משפחת שיווק פרויקטים  -פרויקט נווה שוהם ופרויקט הנרקיס ,יצאו
לשיווק לכל המאוחר בסוף חודש תשרי (אוקטובר) סה"כ בשני
שבח ,בפטירתה של נועה היקרה.
הגדלות הענקית של נועה הייתה בכך שהיא לא נתנה למחלה הפרויקטים ישנם  31יח"ד למכירה שיצאו למכירה בדירוג מסוים.
פרטים בהמשך.
להכריע את חיוכה ואת האופטימיות הצרופה והמיוחדת שלה.
דבר זה בא לידי ביטוי שכולנו הופתענו מאוד לשמע לכתה בטרם
הכנות לתקציב  - 2020אנו מתחילים בימים אלו את ההכנות
עת ,היה פשוט לנו שהיא כאן כדי לנצח .יהי זכרה ברוך.
לאישורי תקציב  ,2020מוזמנים לעלות לחברי הועד השונים כל
רמזור בצומת עלי  -השבוע פרסמה המועצה בדבר התקדמות אחד בתחומו סוגיות שלדעתכם לא הובאו לידי ביטוי במהלך
לבניית רמזורים בצומת שילה ובעופרה .צומת עלי גם נמצאת על שנת התקציב הזו ושננסה בשנה הבאה לתת להם מענה.
שולחן הועדה למוקדי סיכון ואף נאמר לנו על ידי המועצה ועל
אתר היישוב  -אתר היישוב התחדש בשעה טובה ,במהלך
ידי נתיבי ישראל שתיכנס לתכנון בשנה"ע הבאה.
מה שפורסם כעת אלו צמתים שנכנסו כבר לתהליך התכנון .החודש הקרוב נשלים את האפשרות לשלוח הודעות בתפוצה
יישובית .כל רישום החוגים מתבצע דרך האתר בצורה יעילה
נעדכן בהתפתחויות בהמשך.
ואיכותית .בקרוב גם נשלים אפליקציה שמשלבת גם את המוקד
מקווה נשים חדש  -השבוע הפקדנו את החלק הראשון של המוניציפאלי וגם את האתר יחד .מוזמנים להיכנס ולהתרשם.
תכנון המקווה החדש במועצה אנו מקווים שבחודשיים שלשה
הקרובים נקבל היתר לבניית המקווה ונוכל להתקדם להמשך פרוטוקולים ישיבות ועד  -בשעה טובה העלינו את הפרוטוקולים
של ישיבות הועד לאתר האינטרנט (למעט האחרונה) ,מוזמנים
בנייתו.
המקווה נתרם לעילוי נשמתה של גב' שושנה גבאי ז"ל ,אך לקרוא ולהתעדכן מהנעשה בישיבות הועד.
חסרים לנו עדיין כמיליון וחצי שקלים לטובת השלמת הבנייה,
שבת שלום ,אריאל
ניתן להנציח את שמות יקירכם במקווה הגברים וכן בחדרים
הפנימיים במקווה נשים.

משולחן המזכיר
פיתוח חנייה בסמוך ל - EPR -השבוע ,פיתחנו חניה נוספת מתחת
החניה הצמודה לחברת  .EPRבנוסף לזה ,גם סללנו שביל גישה
חדש מהחנייה שדרכו ניתן להגיע אל כיכר הזית ,וכן העברנו את
פינת המיחזור סמוך לחנייה זו.
פינוי גזם וזבל גדול  -מידי שבוע בימי חמישי בבוקר עוברת
משאית עם מנוף מטעם המועצה לאיסוף פסולת זו .אני מבקש
להוציא את הגזם/זבל הגדול בימי רביעי בלבד בסמוך לפחי הזבל
הפזורים ברחבי היישוב (ןלא על גבי המדרכות) -על מנת שהזבל
לא יהיה ברחובות במשך כל השבוע .מאחורי בריכת השחייה
ניתן להניח זבל זה במהלך כל השבוע.

פרידה מ"גני חברון"  -בשבוע שעבר נפרדנו מ"גני חברון" לאחר
שהיו הגננים בישוב מיום הקמת הישוב ועד היום .בעלי החברה
וצוות הגננים הודו לצוות הישוב ולכל התושבים על היחס הנהדר
שקיבלו לכל אורך השנים והביעו את חיבורם הגדול ליישוב.
צוות היישוב שיבח והודה לכל הגננים שבזכותם היישוב פורח
ויפה! בשבוע האחרון ,אריאל יעקובסון מחברת "אריאל" -הגנן
שזכה במכרז החל לעבוד עם צוותו .נאחל להם בהצלחה.
בברכת המשך קיץ בריא ובטוח,
יצחק

קהילה ותרבות
שלום לכולם,
ב"ה סיימנו חודש מלא פעילויות.
שמחנו מאוד להעניק לכם קיץ מלא חויה ,משמעות וכיף .שמחנו
גם לשמוע מכם נקודות לשיפור לשנים הבאות ובע"ה נשמח
ללמוד מזה להמשך.
בחודש הקרוב נשמח לראות אתכם בפעילות "סרט על דשא"
ובארוע סיום קיץ (כ"ז אב  )28.8ב 17:00באמפי דשא ,מוזמנים
לאירוע משפחתי וכייפי! כדאי להביא מחצלות וארוחת ערב.
בקיץ האחרון ,שמחנו לראות את הקהילות והשכונות מתאגדות
לפעילויות שכונתיות ענפות! נשמח להמשיך לעזור ולתת יד
בהתארגנויות האלה.

השבוע ,נוער עלי מארח את חניכי עמותת "עלי שיח" לשבוע
של קייטנה מלאה בעשייה מבורכת ומחברת .נאחל להם המון
הצלחה!
וזה הזמן ,להגיד לכם תודה -נוער יקר ,על הזכות שאתם מעניקים
לנו להיות חלק מהחסד הגדול הזה.
ובנימה אישית ,השבוע איבדנו חברה יקרה -נעה שבח .אחרי
מאבק אמיץ במחלת הסרטן .זכיתי ברמה האישית ללמוד מנעה
על אופטימיות ,על ראיית הטוב ועל שמחה.
מתפללת לשנים של כוח ושמחה למשפחת שבח ולישוב עלי
כולו.
בשורות טובות ,חנה

חינוך

עדכונים

נוער

הסעות חל״פ
במוצש הזה ט' באב  10.8לא יהיו קווי שירות של החברה לפיתוח.

שעות קבלת קהל במשרדים
שימו לב -שעות קבלת קהל במשרדי הישוב שונו והן מעתה:
 ,8:00-14:00ימים ג'+ה'16:30-18:30 :

וותיקים בקהילה
שבוע שעבר סיימנו את שנת הפעילות במועדון בערב הוקרה
לותיקות הישוב במסגרת "יופי של קפה".
"יופי של קפה" -מסורת רבת שנים אותה התחילה רונית לוינשטיין
ז"ל ,מטרת הערב לפנק את וותיקות הישוב בהתנדבות מלאה.
הוותיקות התפנקו בארוחת ערב מושקעת ולאחר מכן נהנו ממסגרת
של טיפולים מפנקים הכוללים :רפלקסולוגיה ,טיפולי פנים ,איפור
מקצועי ,תספורות ,לקים ועוד..
קינחנו את הערב בהופעה של צופיה לקס המוכשרת!
זאת ההזדמנות להודות לכל המתנדבות:
תודה לשרה אלפנט ,חנה בנישו ,עטרת גוטויליג ,שרה מלמד ,רונית
חוג'יבקוב ,דבורה הורטיג ,חנה זנדברג ,תמר סלה ,אפרת שוורץ,
נעמי מלמד ,שקד מכלוף ,אליה זילברברג ,וכמובן לנשות הלילך על
אירגון האוכל.
הקב"ה ישלם שכרכן!

נוער אהוב שלנו! מה שלומכם?
כיף לראות אתכם עסוקים כל כך בדברים טובים ..מי שמוצא את
עצמו משועמם מוזמן לפנות אלינו ולהצטרף לעשייה הרבה לקראת
הקייטנה ובפעילות נוער.
התבשרנו השבוע בבשורה קשה על פטירתה של נעה שבח.
אנחנו שולחים חיזוקים למשפחה בשם כל הנוער .אנחנו פה
בשבילכם אם מישהו מרגיש צורך לדבר או לשתף.
ביום ראשון נסענו לחניכים בעלי שיח וסף ההתרגשות ממש עלה.
עוד רגע וזה קורה!!
שבוע הבא טורניר כדורגל שעוד לא היה כמוהו פה בעלי .גם מי
שלא נרשם מגיע לעודד!
ניפגש ביום שלישי בבוקר במשכן עלי לפתיחת הקייטנה.
פרטים אצל המנכ"לים.
השבת ייתקיימו מפגשים עם הרכזים!
שבת שלום):
אוהבים הרכזים!

השתלמות רכזות ותיקים:
השבוע התקיימה השתלמות לכל רכזות הוותיקים בבנימין,
ההשתלמות הייתה במרכז עולמות ,במועדון הותיקים שלנו!
פז חלפון העבירה לנו סדנא להכנת יצירות ממוחזרות המותאמות
לגיל הזהב ,לאחר מכן המשכנו לשיחה מעניינת בנושא פגיעות
מיניות בגיל השלישי ,היה משמעותי וחשוב ביותר!!
חלי מכלוף
רכזת ותיקים בקהילה

מזל טוב

לשירה ודור חזי להולדת הבת
לאוריה ולישע להולדת הבת
לשרון וגלעד שטרן להולדת הבת
לאליה ואורי נקש להולדת הבת
לאוריה ואיתן ארונסון להולדת הבת
לסתיו ואלעד ביבי להולדת הבת
למיכל ונריה בולאק להולדת הבן

ברוכים הבאים

חוגים תש"פ
ההרשמה לחוגים החלה!!!
בע"ה מערך החוגים יתחיל השנה בא' אלול ( )1.9ויתקיימו 35
שיעורים במהלך השנה.
שימו לב  -ההרשמה עד כ"ג אב ( )24.8דרך האתר (.)eli.muni.il
לידיעתכם ,חוברות החוגים חולקו בתאי הדואר.
בברכת שנת חוגים פוריה.
הדס,
רכזת חוגים

צהרון ניצנים מחפש אותך!
דרושות עובדות לעבודה נעימה וכייפית עם ילדים בין השעות
.14:00-16:00שכר הולם.
קו"ח למיילnizanim@eli.muni.il :

משפחת אורלב גלעד ועפרה שגרים באגוז 1116
משפחת אורן איתמר וטל שגרים בכינור  30ימין
משפחת צדוק אביה ונעמה
שגרים בנוף הרים 2063
משפחת קינן נתנאל ודבורה שגרים באגוז 1108
משפחת חי אליהו ומיטל שגרים בנוה שיר 6025
משפחת אולי אלון ועדי שגרים בנוה שיר 6050
משפחת סימן טוב יניב ורחלי
שגרים בנוף הרים 2059
משפחת שוטלנד גלעד ותמה שגרים באגוז 1104
משפחת צוקרמן יצחק ונעמה שגרים באגוז 997
משפחת יושעי ניתאי ויסכה
שגרים בנווה שיר 6053

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

י' אב 11.8

י"א אב 12.8

י"ב אב 13.8

י"ג אב 14.8

י"ד אב 15.8

ט"ו אב 16.8

ט"ז אב 17.8

 11:00שיעורים
לנשים במשכן
עלי

תחילת קייטנת
לב אל לב

סרט על הדשא

פרשת ואתחנן
קידוש קייטנת
לב אל לב

