
קהילת אלונה היקרה, אנו שמחים לבשר שהחל מחודש דצמבר יתפרסם

ניוזלטר, מידעון חודשי, "אלונט קהילה", בו נשתף את התושבים בתכניות,

באירועים ובפעילויות שהתקיימו בקהילה באלונה.  

.pdf המידעון יתפרסם בפורמט

בהזדמנות זו אנו שמחים לבשר לכם שב- 5.11.21 התקיימה ישיבת ועדת חינוך

מרכזית ובה הוצג לנוכחים החזון החינוכי של אלונה, הריהו לפניכם:

דשי  חו ן  דעו מי  - לה  קהי ט  נ אלו
נה באלו ת  ותרבו ך  ו נ חי



עדכוני חודש אוקטובר תשפ"ב 2021 
במסגרת שבוע ההליכה באלונה התקיימו פעילויות ששילבו               

הליכה ופעילות ספורטיבית:
*מסלול הליכה שמח של כל ילדי 

בית הספר בעמיקם. בסיום היום זכו

הילדים למפגש אתנחתת יוגה. 

*המבוגרים שלנו גם יצאו לטיול וסיור 

רגלי באיזור גוש עציון ונהנו מאוד. 

*אלה רונן הובילה קבוצת נשים לטיול 

זריחה. 

*ילדי אשכול הגנים צעדו בשביל המייסדים בגבעת ניל"י

ובסיום ההליכה נהנו מפעילות מעשירה של 

חוגי הספורט: יוגה, ג'ודו, כדורגל וזומבה.

 

שבוע ההליכה נחתם בהליכת משפחות בטבע. 



ב-20.10.21 התקיים ערב יצירה מקומית באלונה.

מתברר שבקהילה שלנו כישרונות רבים בתחומי המוסיקה, 

הכתיבה והיצירה. 

בערב זה הוקראו היצירות שזכו במקומות הראשונים בתחרות "מילה

במקום": גיתית יצחקניה, אלה רונן וענת ארגוב. חוברת היצירות

מצורפת בקישור הבא>>

 

מקומי מקורי

כן ירבו ערבים מקומיים שכאלה....

שמחנו להכיר את כל היוצרים.

היה ערב מרגש ושמח מאד!

https://www.alona.org.il/592


יה ים בספרי למבוגרים המתקי ת  - קורס ערבי ת"  "מדרסת אל-ערבי
, ראש מועצת כפר קרע, נה ארח את פיראס בדחי ו ת של אל רי הציבו
, ראש המועצה, אשר יזם ן ואת אריה שרו נדיר זחאלקה,   , ו את סגנ

גי המועצה.  נה במסגרת חו ו מוד באל י את פתיחת כתת הל
ת, הכרת התרבות מוד השפה הערבי י ל ובעת מעצם  נ חשיבות רבה 

ת המורה י עורים בהנחי ת. השי ו מהחברה הערבי נ י והמנהגים של שכנ
ם. ומדי והל ת  מדו ו מור להנאת הל , מועברים בנחת ובהו ס מואסי אידרי

 ! ן ל ה ס ו ן  ל ה א



סורגות קהילה
באלונה פעילות "סורגות קהילה" ממשיכה בבית העם באביאל.

יחד דרך חוטים וצמר פותחות הנשים מתווה חדש 

של מפגש שיח והכרות רב גילי לחיבור בקהילה. 

מרכזת את הפעילות דינה הדר רכזת ההתנדבות מטעם  המחלקה לשירותים

חברתיים באלונה. כל תוצרי הסריגה נתרמים לקהילה: 

שטיחים לספריה ולמועדוני הנוער, כובעי צמר למחלקה האונקולוגית, תמנונים

לפגים בבתי חולים, ושי ליולדות חולק בחנוכה.

"במקום שיש יצירה משותפת נוצרת קהילה משתפת"



עדכוני חודש נובמבר תשפ"ב 2021

לרגל יום הזכרון ליצחק רבין ארגנה שני אלון, רכזת חטיבת

בני המושבים באלונה, תערוכה מרשימה על חייו ופועלו.

ילדי תנועת הנוער ביקרו בתערוכה וקיימו פעילויות בנושא

"סובלנות". גם קהילת המבוגרים צפתה בתערוכה במסגרת

הפקת אירוע "מקומי מקורי". 

התערוכה הייתה חשובה מאד ומכובדת.

חג המעלות בשמשית 

26 שנה אחרי, ועדיין מהדהד ורלוונטי: "אלימות היא כרסום יסוד
הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה". 

יום הזיכרון ליצחק רבין 



תרבות פותחת לבבות
מועדון הגימלאים פתח שעריו לכל הקהילה בסדרת

הרצאות ומופעים.

בהרצאה הראשונה נחשפנו לאורח החיים בכלא מפי

מפקד כלא לשעבר, עופר בן שמואל. היה מעניין מאד.

המופע השני היה מחווה לשיריו של סשה ארגוב.

במועדון הגמלאים מתקיים פרוייקט"הקשר הבינדורי" עם

ילדי אשכול הגנים שלנו. 

אחת לחודש מקיימים את טקס ראש חודש במשותף.

במהלך הטקס רוקדים, שרים ומציינים את ילדי יום

ההולדת של אותו חודש וכולם נהנים!



חודש המאבק באלימות במשפחה
חודש המאבק באלימות במשפחה צויין באלונה בתאורה

ורודה בבניין המועצה ובהצגת יחיד "מזירת הפשע לזירת חיי".

ההרצאה הייתה מרגשת ומרתקת. רויטל נריה כהן, שוטרת

בכירה לשעבר, סיפרה את סיפורה האישי הלא יאומן.

 



חשפנו בפניכם, על קצה המזלג, טעימות משלל פעילויות 

התרבות והחינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, כאן באלונה. 

מקווים שנהניתם. 

נמשיך לעדכן מדי חודש בחודשו.

אנו מזמינים את התושבים לקחת חלק בפעילויות המועצה.

לקראת ט"ו בשבט, אתם מוזמנים לשתף אותנו בפינות חמד בישובים שלנו

info@alona.org.il  ולשלוח תמונה לדוא"ל

 

תודה לטל רון ששלחה צילום זה. קשת בענן, בוקר יום רביעי, 15.12.21, אביאל.

לסיום...


