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עדכוני חודש דצמבר - ינואר תשפ"ב  
עברנו את דצמבר וינואר והגענו עד הלום! פברואר

...2022

תקופת קורונה, מאומתים/ות, 

         מבודדים/ות, גשם סוער ועוד ועוד                

ועם זאת המשכנו בפעילויות מגוונות 

ועל פי ההנחיות.

אז קבלו טעימה מהאירועים ומעט מן העשייה

שהתקיימה בחודשים אלו באלונה

ולקינוח תיהנו מצילומי טבע ונוף 

מן הסביבה שלנו. 

בהזדמנות זו אני מודה לטובה שמילוביץ' ולתכלת

גלאי על הפקת המידעון שנעשתה באהבה רבה.

שלכם, בשארי רחל - מנהלת מח' חינוך ותרבות
 

קראו ותהנו!



היה לנו חג חנוכה מלא אור ואירועים והרי הם לפניכם:

חנוכה באלונה 

מסיבת חנוכה קהילתית עם מופעים של חוגי

דרמה, ריקוד וחבורת זמר של בית ספר אלונה.

מכייפים ונהנים בקייטנת חנוכה של בי"ס.

מכייפים ונהנים בקייטנת חנוכה של אשכול הגנים.
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בחנוכה יצאו חברי מועדון

הגמלאים לטיול באזור עין

כרמל וטירת הכרמל. 

סיירו בין סדנאות האמנים,

וביקרו בבית הכנסת 

הקווקזי המיוחד בטירת

הכרמל. נטע הרכזת מספרת:

"כולם נהנו מאד מפינות החמד

בארץ שלנו".

טיול גמלאים 



אהבה ספרדית בחנוכה
בחנוכה התקיים גם מופע "אהבה ספרדית" צוות

אמנים מוכשר במיוחד של "תאטרון המטמון": נגן

גיטרה, רקדנית וזמרת.

"קיבלנו הסברים והדגמות על המחול הספרדי
והמקצבים,  שיתפנו פעולה ונהננו מאוד" - ורדה לוי

תושבים משתפים:



ערבי תרבות פותחי לבבות
הספריה נודדת בקהילה. והפעם ויקי מנהלת הספריה

מארחת את המשוררת שושנה קרבסי, הלא היא "סולטנה"

בסיפורי עדה משעשעים. 

 
תושבים משתפים: 

"תענוג היה אתמול להיות בעוד ערב של תרבות, 
פה אצלנו בקהילה. 

הייתה היענות יפה ומי שהגיע זכה. 
יישר כוח לכל העושים את ערבי התרבות המקסימים האלה, 

שכל כך מוסיפים, גם מבחינת תרבות ובמיוחד מפגש קהילתי
נעים. אהבתי"- דיצה שגב.



הישגים בג'ודו
בחופשת החנוכה יצאו 9 ספורטאים, נציגים מקבוצת ג'ודו 360°

האזורית בראשות המאמן זוהר פסקר, לאליפות הים הבלטי

שהתקיימה בעיר אורימאטילה שבפינלנד.

בתחרות השתתפו ספורטאים וספורטאיות מ-16 מדינות 

בנוסף לעוד 3 משלחות מישראל.

ספורטאי ג׳ודו 360° הפגינו את רמתם כך שהמועדון סיים 

בדירוג ה-6 מבין 60 מועדונים.

 

בתחרות השתתפו מאלונה: יעל נבנצהל ורפאל נוימן.

רפאל שהייתה הצעירה ביותר בכל התחרות, לחמה בגבורה 

 . וסיימה במקום השלישי עם מדליית ארד 

ברכות וכבוד גדול למשתתפים ולזוכה.

נאחל לכולם הצלחה בהמשך.



מועדון בית ספרי בניווט אלונה
עידית, המורה לחינוך גופני, מובילת המועדון 

בבית ספר תל"י אלונה מספרת:
ניווט ספורטיבי הינו ענף ספורט עממי ותחרותי. 

מפת בית ספרנו שורטטה על ידי מקצוענים באיגוד הניווט

בישראל, מתחדשת ומתעדכנת כל שנה, 

בהתאמה לשינויים בבית הספר.

אחראי שרטוט המפה הינו רועי אלפרט אשר נחשף

והתאהב בספורט זה עוד בהיותו תלמיד בתל"י אלונה, 

ומאז המשיך והתמקצע בתחום.

רועי זכה בתחרויות רבות בארץ ובחו"ל - 

מסב לכולנו גאווה רבה!

מקצוע הניווט נכנס לתוכנית הלימודים בבית ספרנו לפני

כשבע שנים והשנה הצטרפנו באמצעות 

מחלקת החינוך והספורט של המועצה לפיילוט של 

התאחדות הספורט לבתי הספר. 

אנו לומדים בעיקר את רזי הניווט בשטח בנוי, והילדים

מצוידים בכלים לאחוז מפה ביד ולנווט גם בשטח פתוח. 

לקראת ט"ו בשבט, אנו מתכננים בוקר ניווט ספורטיבי,

לתלמידי כיתות ה'-ו', יחד עם הוריהם, 

בשטח הרשות, בסמוך לגבעת ניל"י.

 

כל שנה אנו משתתפים בתחרויות אזוריות, מביאים כבוד

רב ליישובינו ומתמידים להישאר הטובים בתחום.

 





במסגרת נושא הקיימות שהמועצה והעומד בראשה אריה

שרון מובילים, מתקיימות באשכול גנים שלנו ובבית הספר

אלונה תכניות להכרת הסביבה, שימור בז אדום, אקטיביזם

סביבתי, שימוש חוזר ומיחזור. אנו שמחים שאף בתנועת

הנוער מקדמים את הנושא. במסגרת חודש הקיימות

והסביבה, קיימה תנועת הנוער "חטיבת בני המושבים" 

 מפגשים עם חקלאים ותיקים וצעירים באלונה והגישה להם

את "מגן החקלאות".

בתחום החקלאות המודרנית ביקרו חניכי השכבות ד'-ו'

במשק "סלסלה - ירקות אורגניים" שבעמיקם, למדו על

דרכי הגידול האורגניות וסייעו בבית האריזה. אלה וירדן

מבעלי המשק כתבו: "אנו מקווים שהמפגש של הילדים עם

נושא הקיימות דרך הגידול האורגני יהווה תשתית להמשך

עיסוק בנושא בקרב הילדים".

חודש ינואר - חודש הקיימות



חניכי שכבת ז' - ח' התארחו אצל מר כהן ראובן מאביאל,

חקלאי ותיק, גמלאי ואיש אדמה ממייסדי אביאל 

שסיפר על החקלאות בעבר ובהווה.

 

חניכי שכבת ט' בנו במועדון הנוער באביאל אדניות

מחומרים ממוחזרים שיקשטו בהמשך את חצר המועדון.

 

יישר כח על פעילויות אלו!



לפרגן. לפרגן. לפרגן.
כל הכבוד לדניאל פייג ועברי נחום אשר השיבו ארנק עם

מסמכים אישיים וכסף מזומן שמצאו בתחנת אוטובוס. 

 

גאים בכם! יישר כח!



תושבים מצלמים - חורף 









ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נמשכת!!

הרשמה לאשכול גנים אלונה

הרשמה לכיתה א' בבית ספר תל"י אלונה



ואירוע נוסף, שוק תחפושות יד שנייה 

בתאריך 4.3.22 - ברחבת בית הכנסת באביאל
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. . פרטים בקרוב.

משנכנס אדר מרבין בשמחה



אתם מוזמנים לשתף אותנו ברשמים והצעות

למידעונים הבאים. 

כמובן שנשמח גם לתמונות מאירועים 

ופינות חמד בישובים שלנו...

רקפות בשביל, רועי לבב, 4.2.2022, אביאל.

לשתף. לשתף. לשתף.

הצעות ותמונות ניתן לשתף ולשלוח בדוא"ל או בוואטסאפ 

info@alona.org.il    |    0507248098 




