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סיכום שנה – ועד מקומי אלישיב
תושבים יקרים שלום רב,
בתום שנה של פעילות בועד המקומי אלישיב אנו רוצים להביא בפניכם את הנעשה בשנה
האחרונה.
אז מה היה לנו....
תרבות ונוער:
 פתחנו את השנה במסיבת פורים למבוגרים ובפעילות פורים לילדים.
 טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולשואה ולגבורה שנערכו ע"י נוער אלישיב
והורים.
 חגיגת יום העצמאות ה 66 -למדינת ישראל -הופעה של ילדי ונוער אלישיב ומופע
סטאנד אפ.
 חגיגת הבאת ביכורים בשבועות לילדי אלישיב-והצגה לשבועות בעזרת הורי אלישיב.
 מסיבת חנוכה – ערב שירה בשיתוף יוצרים מקומיים וחבורת הזמר ופעילות בוקר
לילדים.
 נפתח חוג לריקודי עם המתקיים במרכז תרבות.
 הצגות ילדים מידי חודש המתקיימות במרכז תרבות -בשיתוף המרכז הקהילתי
במועצה האיזורית עמק חפר.
 טיולים לצפת ולגלבוע וערבי גיבוש לנוער והורי אלישיב.
 הרצאות לנוער בערבי שבת המועברות ע"י תושבים מתנדבים מאלישיב.
תחזוקה ופרויקטים:
 פתיחת גן חדש באלישיב – מבנה המועדון הישן הוסב לגן ילדים" גן סנונית".
 מרכז תרבות אלישיב – קיבלנו את המבנים מביה"ס "אופק" והשמשנו אותם ע"י
שיפוץ מותאם לצורכי תרבות ונוער :מבנה סטודיו לחוגים ופעילות לנוער.
בימים אלו בית העם נמצא בעיצומו של שיפוץ גדול שבסופו יושמש לאירועים שונים
ומגוונים.
 שיפוץ בית העלמין – שיפוץ של מבנה השירותים והסככה בשיתוף המועצה הדתית
עמק חפר.
בוצעו עבודות פיתוח,גינון ותחזוקה שוטפת.
 קניית ציוד משחקים לנוער בשיתוף המרכז הקהילתי במועצה האזורית עמק חפר.
 טיפול ותחזוקה שוטפת במושב כגון :פינוי גזם ופסולת ,ניקיון הרחובות ,גינון
ותחזוקת הגנים הציבוריים.

מה הולך להיות בשנה הקרובה..
 מרכז תרבות אלישיב – בימים אלו אנו נמצאים בעיצומו של שיפוץ גדול של בית העם.
בכדי שישמש אותנו לאירועי תרבות במושב.
 נוער -בימים אלו אנו מחפשים מדריך נוער לאלישיב בעזרת מחלקת הנוער במועצה
האיזורית עמק חפר .שיוביל ויגבש את הנוער במושב.
 תחנות הסעה ושערים – אנו נימצאים בתהליך תיכנון של בניית שערי ביטחון במושב
והוספת תחנות הסעה לשירות התושבים.
 תיכנון ופיתוח שבילים ציבוריים במושב
 תרבות – המשך יצירה ענפה של פעילויות תרבות במושב.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מתושבי אלישיב התורמים מזמנם
בהתנדבות להעשרת חיי הקהילה במושב -היו ברוכים.
אתם מוזמנים לפנות לגלית  -מזכירת הועד המקומי בכל שאלה ובקשה:
במייל elyashiv.vaad@gmail.com :או בטלפון054-2252296 :
חברי הועד המקומי:
שחר בן דוד – יושב ראש הועד050-6502251 :
דוד חגבי – תרבות
ראובן לוי – דת
איתן שמחי – נוער ומרכז תרבות
ענת שרעבי
אנו מזמינים אתכם להצטרף לעבודת הועדות השונות
ולהיות חלק מהעשייה במושב.
***
חשוב לנו לשלוח אליכם עדכונים שונים
מהוועד המקומי ומהמועצה האזורית עמק חפר
אנא שילחו אלינו את פרטי המייל שלכם אלelyashiv.vaad@gmail.com :
בברכת המשך עבודה פורייה
ועשייה ברוכה

