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 קיץ שמח לכולם

 חווה יותר ויותר את קהילת אלון הגליל המתנדבת. בתקופה האחרונה אני
תושבים רבים מתנדבים באירועי התרבות השונים, בחגים, ובמיזמים התנדבותיים שונים בהתאם לנטיית 

 ליבם.
ירוע ומתחושת ירה, מהאומהאו -לראשונה נכחתי בחגיגות חג השבועות ביישוב ואני מודה שהתרגשתי מאוד

 אחר הצהריים.יתה לאורך כל יהחג שה
ולכן ס המתנדבים לחגים. לגיומאמץ שנעשה לאורך התהליך וראיתי את ה ליוויתי את ועדת תרבות -מצד שני

 ניידע את כולכם.במהלך הקיץ נגבש תוכנית לקראת שנת התרבות הבאה ו
 

וצגו כל הפעילויות של הועדות ביישוב, ובה ה בשבוע שעבר התקיימה פגישה של ראשי ונציגי ועדות
נדונו בה ו וצרכים שונים של כל ועדה וועדה , הועלו בעיות משותפותבכל תחום ותחום לגבי הנעשה התעדכנו

לידיעת כל  -לאתר םלושה חודשים וסיכום שלו יועלה כמובן גמפגש שכזה יתקיים אחת לשגם הפתרונות. 
 התושבים.
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 2018 יוני ניעדכו -ל יהונתן משולחנו ש
 מבנה קהילה : .1

 אנו מתקדמים עם החלפת השטחים לטובת מיקום מבנה הקהילה 
 במקביל אנו מעדכנים תוכניות ואומדנים והכנת החומר להיתר בניה.

 
 מגרש קט סל : .2

ל ניקיון פעילות רבה במגרש החדש, מיקמנו מחדש את הקולר החדש. יש להקפיד ע
 המגרש ושלמות הציוד.

בחודש הקרוב נקיים פעילות קהילתית בשיתוף המועצה לחנוך את המגרש והשתתפות 
 המועצה במימונו.

 
 :בית עלמין  .3

חלקות  50סיממנו את העבודות בבית העלמין, בית העלמין גודר הוצבה ברזיה וכן נחפרו כ 
 .)שלא נצטרך(

 
 : שילוט רחובות .4

 אה לדוגמה, על פי בחירת התושבים.הוצב שלט באזור המרפ
 קיבלנו מספר הערות ובשבוע הקרוב יוצב השילוט המעודכן.

 
 בריכה : .5

 בקרוב הבריכה תיפתח לשחייה לילית.  שידרגנו את התאורה בבריכה על פי התקן הנדרש.
 

 אתר פסולת מוצקה וגזם :ניקיון הישוב,  .6
 :אבקש מכל התושבים לעשות מאמץ

 ום לפני הפינוי השבועי )יום ג' מבוצע הפינוי(.לוודא הוצאת גזם י -
שקים, מעל כמות זאת על התושב לפנות בעצמו  5גזם פרטי כפי שהיה עד היום הוא עד 

 לאתר הישוב.
 אם מדובר על כמות גדולה על התושב לפנות לאתר מורשה )לא לאתר הישוב(.

 במקרים חריגים אילו אבקש לתאם מולי ישרות.
הפח לתוך הפח ולא ליד , לפעמיים שולחים ילדים לזרוק את הפח  להקפיד לשפוך את -

 שלא מצליחים כל כך במשימה והפח נשפך ליד.
)ואני שלחתי  2016אבקש מכל בעלי העסקים לעמוד בכללים שפורסמו על ידי המועצה ב 

שוב בשבוע שעבר( ולדאוג לפינוי הפסולת החקלאית/ העסקית בעצמם ולא על בסיס 
 הישוב.
 אין את היכולת להכיל פסולת זאת ואין מקורות כספיים לכך.  לישוב

 כל יום מתקיים סיור שלי ושל ג'יהד בכלל הישוב וניקיון ברחובות והשבילים. -
אנו מבקשים מהציבור את עזרתכם ושיתוף הפעולה לשמירת ניקיון הישוב ולהקפיד לא 

 להניח זבל / קרטונים וכדומה מחוץ לפחים.
 

 ת הועד למעבר , בהודעה נפרדתהתייחסו דואר : .7
 

 שותפות ועזרה מהציבור : .8
בעיה / לכלוך / תקלה או כל דבר  ההבהזדמנות זאת אני מזמין את הציבור במידה והוא מז

בכדי שאוכל לטפל בדבר במהירות וביעילות  ,אחר ואפילו עצה טובה, לפנות אלי ישירות
 .במידת האפשר

 mazkiralonhagalil@gmail.comהמייל שלי : 
 052-8699410נייד שלי : ה

 לא להסס לפנות , זה רק ישפר את איכות החיים של כולם.
 

 יהונתן דוכן, מנהל הישוב, סופ"ש שקט



 
 

 מעבר הדואר

לפני  אחד מועדי ההנהלהבכהונתו של לפני מספר שנים הרעיון להעביר את חלוקת החבילות לצרכניה עלה 
 .מספר שנים ומומש לאחרונה, לניסיון, כשהתנאים לכך בשלו

 :המהלך נובע משני צרכים עיקריים
 .עלות הפעלת הדואר גבוהה משמעותית מהסכום אותו משלם דואר ישראל ליישוב . 1
 עות הפתיחה המצומצמות מאד לא איפשרו לרבים להגיע בנוחות. .  ש2

, ובעיקר גם בשעות שלפני ואחרי שעות העבודה עותש 14שעות בשבוע במקום  80-כעת החבילות נגישות כ
 .תושבים שעובדים מחוץ ליישובשל מרבית ה

 
המהלך נדחה בעבר מחשש שמפעיל הצרכניה הקודם לא יצליח להתנהל בסדר ובאיכות הנדרשים, וחזר 

 .לשולחן עם החלפת המפעיל
לאור הרגישות שבשינוי, הגדיר הועד ליהונתן המזכיר פרק זמן חריג, ארוך מאד למימוש, על מנת שטרם 

הצרכים האישיים של הנוגעים בדבר, וכן כלל היבטי השירות. הרבה זמן הביצוע ייבחנו כלל ההיבטים ו
 .הוקדש במזכירות להכנות ולשיחות בטרם השינוי הוצג בפועל

 .מנת לוודא שרמת השירות אינה נפגעת-בנוסף הוגדרה למהלך תקופת ניסיון, על
 

ישום החבילות והדואר מיון המכתבים, פיזורם בתיבות, ור -להפעלת הדואר יש עדיין עלות תקציבית 
ידי גילה, בין -הרשום. קבלת הדואר והחבילות מדואר ישראל, והכנתם, מבוצעת עדיין בתקופת הניסיון על

השאר מתוך רצון לשמר את המקצועיות ולבצע דברים בהדרגה. אלה היו אגב חלק מהתובנות שעלו 
 .בתהליך ההכנה הארוך

 
כמות החבילות במלאי )אלה שעדיין לא נלקחו על ידי  -בוע האפקט הראשון של השינוי הורגש כבר לאחר ש

הוכחה לכך שהשירות עתה זמין ונגיש יותר. המדף הארוך שהוקצה בצרכניה  -הנמענים( ירדה משמעותית 
 .והיה עמוס עד תומו ואף גלש לרצפה ביום ההחלפה, הפך תוך מספר ימים למדף דליל יותר

בכל שינוי, ודברים רבים נעשו על מנת שהשינוי יעבור בקלות. גם החשש של צוות הצרכניה היה טבעי כ
 .כרגע נראה שהדברים עובדים היטב

 
כל המלים החמות על עבודתה ומקצועיותה של גילה במקומן. אנו יודעים ושמחים שהשירות היה מעולה, 

 .רק מחמאות -נעים ואיכותי. מעולם לא נשמעה תלונה. נהפוך הוא 
 

 ., ליהונתן, לאתי, לארז וליאור )מפעילי הצרכניה( ולנדיהאנו מודים מאד לגילה
 

פני הועד והמזכירות לשיפור מתמיד של השירות לתושב ולמציאת האיזון הנכון בין מכלול השיקולים, בניסיון 
לאתר באופן המיטבי את הנקודה החמקמקה הנקראת "טובת הכלל". אנו מקווים שהשינוי ימשיך להוכיח 

 .ךעצמו כשינוי מבור
 

 ,בברכה
 

 דביר, ניר, צביקה, שרון ורוני -ועד היישוב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בדש ועמוס צחראלה  -תודות לעושים במלאכה -שבועות באלון הגליל

צוות  !ת על ההשתתפות והעזרה-י-ק-נ-מגיע להם כל הכבוד ותודה ע הרשימה ארוכה אבל קחו נשימה, כי
  :הלוגיסטיקה, ההקמה והפירוק

 .הקמת הבמה: צביקה רובינשטיין, נעם בדש, ישי וקסלר, שגיא סלע ושחר קרני
 שמירה בלילה: נועם מורנל, איתמר דץ, עמרי בינדר, איתי עמיאל, יובל כץ ורז נבון

ניאל ויותם דגן, פלג וטוני שבכר, גלעד ודביר גרינברג, יואב ואיתי פרבר, איתי ועידו סידור כסאות וחניה: ד
 .מורנל

 פירוק הבמה: נמרוד אלכסנדרון, גור זית, טוני ופלג שבכר, גלעד וגנר, דודו ברקי, אלה בדש ויובל מורנל
 .כלי רכב: לידסקי על המשאית ודביר גרינברג על הטנדר

 .לצביקה אופיר על תיאום חבילות החציר
  .ולנתלי המד"בית שעזרה בגיוס הנוער לאירוע וסיוע כללי

 וכמובן להובלת הצוות, שדאגו להרבה מסביב ותו"כ וניצחו על הכל דני מורנל ואלון לויטה
 עזרה בצוות הכתיבה: מור להב, קרן ברנדשטיין, שירי רבינוביץ', שרונה יפה

 להב ומיכל זלצר צוות האוכל: מור
 את התפאורה סידרה ואירגנה שרונה יפה

  :משתתפי הטקס
דביר גרינברג יו"ר הועד, כיתה א' והוריהם על הטנא החגיגי, ילדי כיתה ב' על שהראו לנו קצת   :המופיעים

משחקי שכונה ברקע. תינוקות תשע"ח ומשפחותיהם על ריקוד מרענן בניצוחה של שיר אילן, דובי רז על 
  .חקלאים: שילוח, צחר ואופיר, בהנחייתו של עמי רגב-את השמות, גן כלנית על ריקוד מקסים וההקר

 -נדב יוטל, מיכל רזניק, מיכל זוסמן, שי פורמן, שירי רבינוביץ', כפיר נבון, רז נבון, רותם בנקי  :מופעי השירה
  !תודה על ביצועים מטריפים לשירים

  :השחקנים
לקנות פה בית, מיה גורן ושמרית ויקטור שותות הקפה, שרונה יפה האחת בניה להב האלוף שמחפש 

והיחידה, הפיצה ואורחיה: יואב פרבר, הלל וויד, אורי שוורץ, אופיר מגל ופלג שבכר על ההופעה ועל 
עבודתכם הנאמנה כעובדי במה, ולאלון שפירא ויובל ברונר אוכלי הפיצה הנחמדים. לרון מלול וגילי פרבר 

ישו את הגנ"ש. לשירי רבינוביץ', אבין נעים, אפרת מאיר, עמוס צחר וטלי בן תנחום על קניות על שהשמ
  !בשוק החקלאים המפואר

 הדס נעים, מיה גורן ואלה בדש- צוות החג

קהילתי חם ונעים למבוגרים. כאן המקום להודות לגל וסמדר -ערב התרבות, ביקש ליצור מפגש תרבותי
, לא שחם, שללא היין והגבינות המשובחים שהניחו על שולחננו בנדיבות רבה ביחס לתקציב שעמד לרשותנו
היה מגיע עונג החג לממדים שהגיע. לגבינות וליין ולמעשה הדיון והלימוד בערב שרנו בערב כמה וכמה 

שירים יפים, עליהם עמלו בשירה ונגינה שי פורמן ואסתר יוספוב. הצוות המארגן "שבר את הראש" במשך 
מת. תומר פלג, רועי כמה מפגשים לגבי האופן בו ניתן ליצור ערב שכולו הנאה השזורה בהעמקה מסוי

שלום שהוביל את תכנון הערב בחן -לידסקי ואנוכי השתתפנו בתהליך הבנייה של הערב, יחד עם אורן יהי
וביד רמה. איה פריאל הצטרפה לחבורת הבנים הזו ולקחה על עצמה את עיצוב המועדון, מתוך דגש 

תרמה לערב שיבולים  ומחשבה על כך שהאסתטיקה הינה תנאי חשוב להתגשמות ההנאה. הגר צחר
 .ופרחים להשלמת העיצוב

כתמונה הופכית, על סדנאות היצירה הייתה אמונה חבורה של בנות' אלינאור קפלן, נטע סמדר, מיטל וידל, 
חגית צחר, ענת לרון וסיגל וולף הן אספו חומרי טבע, ניסו דגמי יצירה שונים, הסתובבו בין חנויות חומרים 

כיצד להפוך את יום החג להפנינג משפחתי שוקק בבריכה הנפתחת. אליהן  -ובעיקר עסקו בתכנון רב
הצטרפו חבורת הי"בניקיות: עפרי לורנס, נועה גוזלי, עופרי חיימוב, יעל ברימר יחד עם ענבל בן דרור, סיון 
אלול ודנה גילה שנתנו את ידיהן המיומנות בהנחיית היוצרים הצעירים בסדנאות. הצטרף לחבורת הבנות 

 .ו מגל, שדאג לטעם המתוק של ביכורי קרטיבים ואבטיחיםדוד



תודות נוספות יש לתת כאן לענת לרון, "אחראית השלט" הבלתי נלאית שבשיתוף פעולה עם רוני יבזורי 
דושי, רכזת הקהילה שלנו, שעמדה -ודניאלה ברקי עיטרו ורשמו את השלט בכניסה ליישוב. ובנוסף, להדס

 .רכזת ענייני התקציב ובעיקר כאוזן קשבתלצידנו כל העת כמסייעת, מ

ואם כן, סליחתי( לכם, נשות ואנשי  -התודה הגדולה והאחרונה )אם ובתקווה שלא נשכח כאן אף אחד
הישוב, גדולים וקטנים, שבאתם לחגוג, ולשמוח, ליצור ולשיר לבושים לבן ועשיתם שוב את אלון הגליל למה 

 .שהיא

 

 

                                          

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 שירי רבינוביץ –הספסלים היישובי פרויקט 

 
שישי האחרון התקיים הפנינג בניית ספסלים בהשתתפות חברי הקהילה. הפרויקט הזה התחיל ביום 

כמטלה ל"פרויקט חברתי" בקורס לחינוך סביבתי שאני לומדת בטכניון, ומשם גם הגיע התקציב הראשוני 
הילה לו דאגה רכזת הק  שלו. עם פיתוח הפרויקט הוא גדל והתרחב וקיבלנו בעבורו תקציב נוסף מהמועצה

   הנפלאה שלנו, הדס.
צוות בהובלתו של זיו גרוסמן בנה שלושה ספסלי "זולה" נמוכים  -דגמים שונים  3במפגש ביום שישי בנינו 

שנבנו עבור הנוער וימוקמו במועדון הנוער. שני דגמים יפהפיים נוספים של ספסלים נבנו ע"י צוות בהובלתו 
בהובלתו של עודד שטראוס. מי שהגיע לבריכה במהלך השבוע האחרון של צביקה רובינשטיין וצוות נוסף 

בוודאי התרשם מיופיים וחוזקם הרב, ואכן, השקענו רבות בדגמים עמידים שישרתו את הקהילה שנים 
  רבות.

ספסלים בכדי להגיע  3ספסלי ישיבה( והמטרה היא לבנות עוד  7לנוער ועוד  3ספסלים ) 10בסה"כ נבנו 
פורסם פה בשבועות שיבה שימוקמו ברחבי הישוב בהתאם לצרכים שעלו מתוך השאלון ספסלי יש 10ל

  האחרונים.
אם בצביעה בלכה, ואם בקערת פרי או עוגה.  אנו רוצים להודות לכל מי שהגיע ונתן יד לפרויקט אם בבניה,

שהגיעו לבנות החל מילדים שצבעו, בני נוער  -רתמות לפרויקט מכל שכבות הגיל יהיה כיף לראות את הה
את הספסלים עבורם, וכמובן התושבים והתושבות שהגיעו עם כלי העבודה הפרטיים שלהם והשקיעו 

מזמנם. תודה מיוחדת להדס רכזת הקהילה שתמכה בכל שלב בדרך, לנתלי שעשתה עבודה נפלאה בגיוס 
 הנוער, לראשי הצוותים ובעיקר לצביקה שהניע את הפרויקט מתחילתו ועד סופו.

 
 
 
 
 

            

                  



                       

     
 
    

 ואוכלים בריא ילדותמציירים משחקי ג' -ילדי )והורי( א'
 

צוירו משחקים על רחבת המזכירות/צרכניה, ומאז ילדי אלון הגליל ג' -לדי א'במסגרת פעילות יום שישי לי
 .גרי אלון הגליל( נהנים ממשחקים "של פעם")וגם מבו

עילויות תודה רבה לכל ההורים שלוקחים חלק פעיל בפ בריאה. במפגש האחרון למדו הילדים על תזונה
שמלווים ומארגנים את העשיה! -המגוונות ולצוות ועד חינוך ברשות סיון רביד ודודו ברקי

                 



 סיום יב'
  בנות ובני אלון הגליל:

, ניב בר נהור, יעל ברימר, יאיר גבעון, נועה גוזלי, בוחצירא, אילון בנאוריאיתמר א
ל, נמרוד הרפז, עופרי חיימוב, ניר חסון, רותם דניאל גורני, גליל גרוסמן, בר דק
ון, עידו פרבר, נחשעפרי לורנס, ליאת אופל לוי, יעקובוביץ, אוריה כהן, נתאי כהן, 

 עמית שטראוסו שירה רובינשטיין, עמוס רוטנברג, נועה רז
 

 

 מסתיים לו בימים אלו, ולפניכם אתגרים גדולים והתרגשויות רבותעותי שלב משמ

 , בבית.מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם, ומחכים לכם תמיד פה

 בית אלון הגליל

 

 

 ר?מה קורה בנועו
 אנא רשמו ביומנים: -וביםפים תאריכים חשמצור –צומן ההכנות לקיץ בעי

 יציאה של שכבת ט' לסמינר מד"צים ארצי של בני המושבים             - 24.6
  'מופע סוף שנה של תנועת הנוער בהובלת שכבת ח - 26.6            

אפשר אולי להזמין מי שרוצה להוביל ולקחת חלק יב )-מסיבת פתיחת הקיץ בבריכה ז               - 4.7
 בארגון(

 יב-טיול בזוויתן ויהודיה בגולן ז - 11-12.7     
  ו-טיול קיץ ד - 5-27.7       

 ח-מסעות פלמח ובעקבות לחניכי ז    - 30.7-2.8
 ארצי(בני נוער מהעמק, מפעל  90יב' )הרשמה מוגבלת ל-רפסודיה ט'          - 5-7.8

 סמינר מד"מים ומש"צים        - 8-13.8
 מחנה קטנטנים - 6-17.8      
 .'דרך ארץ למסיימי יא - 29-31.8    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ופ"ש גיבוש צוותי הדרכה של היישובס
 !!מסכמים שנה אחת ומתחילים להתכונן לעוד שנה מוצלחת

 ניקיות שהדריכו והובילו את התנועה'מקום טוב להודות ולאחל בהצלחה לליאת, שירה ורותם היב
 .בשלוש השנים האחרונות ונפרדות מאיתנו לדרכים חדשות

 !עדת נוער ולצביקה רובינשטיין שבלעדיהם הטיול לא היה יוצא לפועל, תודהוולו

 

                 

     

 

 

 

 



פורמןשי  – בערב!היום פותח את שעריו  –הפאב הקהילתי   

 
ובקצב מטורף. כשאני אומר עשינו  -אחרי שבמהלך השנה דיברנו על זה, בשבועיים האחרונים גם עשינו את זה 

אם בדרך של זמן רב שהושקע, אם בתרומות ובחומר  -שנתנו מעצמם  אני מתכוון לחבורה של אנשים מחוייבים
 .ואם במילה טובה וחיזוק חיובי

 ,רובי קפלן ,ל"קבלן הביצוע" הראשי - ראשון בין שווים תודות:אז ללא שהות נוספת, תרשו לי לומר מספר 
לרמות אחרות, וביחד עם עבדכם הנאמן דאג שהכל יתקתק. לצידו עבדו במקצועיות  שדחף את כל הפרויקט

אייל וקנין, רועי הנדל, אייל מבל, סער  :פרט. ואלה שמות רבה חבורה של "הנדימנים" תותחים, שלא פספסו אף
דניאל לבני  ,שלום, תמיר וידל, נדב יוטל, עמוס צחר-אורן יהי :תודה גם לכוחות המשלימים .ל שושןפריאל ואיי

 .(...בדרך ונשאבו אל תוך העבודה והחברותא רק עברו שחלקם) 'וברק רבינוביץ

נטע סמדר ואלינאר  - כל הביצוע הזה לא היה כה מדוייק ללא ההכוונה והתכנון של צמד המעצבות של המקום
 .ונתנו למקום צבע )תרתי משמע( ואווירה מיוחדת שחשבו על כל פרט, התרוצצו, רכשו , לןקפ

 .על עצים ועזרה ברכש בלומנפלד שמוליקעל המקרר ו עודד אלרון :תודה לתורמים היקרים

המזכיר על  יהונתןשספגה בגבורה את כל הבלגאן שעשינו לה בחדר הדואר... וכן תודה ל גילה חןתודה ל
 .התמיכה ולועדי המתיישבים והחקלאים שנתנו ברכתכם

  

 .טוגלפור נגד דפרס - 21:00, שעה 15/6למנה העיקרית. יום שישי,  -ועכשיו 

 !והכל ללא מטרות רווח -שתיה ונשנונשים במחירים מצחיקים בחיוב דרך הכרטסת 

צטרף לחגיגה ולקחת משמרות על הבר מי שמעוניין לה לוח משחקים ושידורים מפורט יפורסם בהמשך. כל
 .במהלך תקופת המונדיאל מוזמן לפנות אלי

 
 

 

 



 עדכוני קיץ מהמועצה: -ולקינוח

 
 :תוכניות המינויים החדשות

http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=663 

 

 ים לאירועי הקיץ המיוחדים:סקישור לרכישת כרטי

https://eyz.smarticket.co.il/ 

 

 

 ונעים לכולם! קרירקיץ 
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