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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
17:21

יציאת שבת
18:18
–––––––––––––––––––––––––––

מגבית פורים תשס''ט  -מתנות לאביונים

כהרגלנו משנים קודמות מגבית פורים לקיום מצוות "מתנות לאביונים"
בהידור ממשיכה .המתנות יחולקו בו ביום ,היינו ביום י"ד ,בעצם יום
הפורים.
שליחים מתמנים מראש בשם כל הנותנים .המקדימים לתת את המתנות -
נותנים זאת לשם פיקדון עד יום הפורים ,וביום הפורים השליחים נותנים
כספם לנזקקים בשליחותם של הנותנים.
על כן כל המקדים להרים ידו למצווה זו הרי זה זריז ונשכר.
ניתן למסור את המתנות לאביונים לידי :

הרב פרל,
יצחק רוזנברג,

הרב רימון,
פרופ' יעקב כץ.

כמו כן ניתן להפקיד ישירות לחשבון בנק המזרחי ,אלון שבות ,מספר חשבון
( .453534נא לרשום את שם הנות ן על הקבלה ,ולהכניסה בבנק לתיבת דואר
מספר .)10
מועדון נוער – בקשה לציוד

שי ויסבורט

מועדון הנוער ביישוב מחדש את פעילותו
המועדון פועל כעת בימי חמישי ומוצש"ק החל מהשעה .21:00
תודה למשפ' בדרנש שתרמו רדיאטורים.
ע "מ שהמקום יהיה נעים יותר אנחנו זקוקים עדיין ל :שטיחים ,מחצלות ,פופים ,לונגים ,רדיו-
דיסק ,גיטרה ודרבוקה.
מי שיכול לתרום אחד או יותר מהפריטים הנ"ל אנא פנו לשי בלקין shai790@gmail.com
תנחומים
תנחומים
תנחומים
לימימה ארביב
לפם פז
למוסא ברלין
על פטירתו של אביה
על פטירתו של אחיה
על פטירתה של אחותו
פרופ' יהודה רצאבי ע"ה
רוני הנן ע"ה
גב .שרה יוזיק ע"ה

תנחומים
ורישום
לוביש
ציורואריאל
ללמודפרנצוס
לאודליה
על פטירתו של אביהם
ד"ר משה לוביש ז"ל

משולחן הוועד
אנחנו מאחלים לכל משפחת אלון שבות פורים שמח ומקווים לראות את
כולם במסיבת הפורים ובעדלאידע!!!!
החלטות ועד  24.2.2009יח' שבט תשס"ט:
איוש הוועדות
הועד החדש עשה שינוי במבנה של חלק מהוועדות; ועדת חינוך מורכבת מתת הוועדות הבאות :הגיל הרך ,נוער,
ובני עקיבא .
ועדת "בנייה ותשתיות" היא למעשה שתי תת ועדות ,שבחלק מהפרויקטים העוסקים גם בבניה וגם בתשתיות
ידונו ויעסקו במשותף.
ממשיכות לתפקד במבנה הקודם (עם שינויים פרסונאליים) :ועדות ביטחון ,תרבות ,קליטה ,איכלוס ,בית-
כנסת ,ושירותי דת.
בימים אלו נעשה מאמץ לרכז את כל ענייני העזרה ההדדית תחת ועדה אחת שתורכב מכמה צוותי משנה .כשיושלם
מעשה המרכבה נפרסם את הפרטים לציבור.
שינויים אלו הובילו לשינויים רבים בהרכבי הוועדות הן מבחינת מספר חבריהן (שבחלקן הצטמצם ובחלקן
הורחב) והן מבחינת האיוש.
אנו מודים מקרב לב לכל החברים בוועדות היוצאות ,ומאחלים בהצלחה לחברי הוועדות הנכנסות.

ישיבות הנהלה מצומצמת
עפ"י החלטת הוועד תתקיימנה ישיבות של הנהלה מצומצמת כדי לדון בנושאים שלא דורשים דיון רחב במליאת
הוועד.

כל ההחלטות מהישיבות המצומצמות תועלנה בישיבות הוועד ובהינתן הסכמת חברי הוועד יתקבלו כהחלטות ללא
דיון.
הישיבות מתקיימות בימי שישי בשבועות בהם לא נערכת ישיבת ועד ,בשעה  9:00במשרד הוועד.
ההנהלה המצומצמת כוללת את מאיר ,רותי אמרו ואפי.

תנועת אריאל
בפני הוועד בישיבתו האחרונה הובאה בקשה להכרת הוועד בתנועת אריאל שמשמעותה הקצאת מקום פעולה
מתאים לתנועה ,ושוויון עם בני עקיבא בחלוקת המשאבים (פרופורציונאלית לגודל הסניפים).
הבקשה התבססה על העובדה שהתנועה כבר קיימת ממילא והשאלה העומדת לדיון כבר איננה השאלה העקרונית
האם יש מקום לתנועת אריאל ביישוב .אי לכך אין שום צידוק להפלות את חניכי אריאל ביישוב (מעל  80חניכים) ,ולא
לספק להם את מה שמסופק לתנועה המקבילה.
נסקרה ההיסטוריה של הנושא ,כאשר אלו הנקודות העיקריות:
בעבר נעשה ניסיון לפתור את הבעיה בתוך תנועת בני עקיבא – ע"י יתר הפרדה בתנועה שתאפשר גם למשפחות
אשר מתנגדות לפעילות מעורבת לקחת חלק בפעילות אולם ניסיון זה היה ככל הנראה חסר סיכוי ,ואכן הוא כשל.
לפני למעלה מארבע שנים פנו יוזמי הקמת התנועה לוועדת חינוך בבקשה לפתוח כאן סניף של תנועת אריאל .ועדת
חינוך הקימה ועדה שהורכבה משלשה תומכים בבקשה ,שלשה מתנגדים ו"מפשר ניטרלי" בראש הוועדה .הוועדה
המליצה לאשר את הפתיחה במת ווה שימנע כל פגיעה בבני עקיבא ,יחייב שיתוף פעולה בין התנועות וכד' .ההמלצות
הועברו לוועד הקודם ונדחו ע"י הוועד .הובהר ע"י הוועד שבמדינה דמוקרטית לא ניתן למנוע את פתיחת התנועה
אולם הוועד לא ייתן לה כל סיוע.
בעקבות ההחלטה הוקמה ביישוב תנועת אריאל באופן פרטי ,ומאז היא פועלת "בתנאי שדה" – חלק מהקבוצות
(כרגע ישנן תשע קבוצות) נאלצות לפעול בחוץ בגשם ,בשמש ובתנאים לא תנאים.
התומכים טוענים כי בסדרי הגודל של התקציב המדובר סביר להניח שאין כל צורך לפגוע בתקציב בני עקיבא לצורך
תקצוב אריאל.
הרב פרל והרב רימון הביעו את תמיכתם בכתב בבקשה של תנועת אריאל.
קבוצה מחברי הוועד ,התנגדה לבקשת אריאל והעלתה הצעה נגדית על פיה יובא הנושא לדיון ציבורי ,ועד להכרעת
הציבור בנושא בדרך זו או אחרת יינתנו פתרונות זמניים נקודתיים למצוקות של התנועה .
הטיעונים העיקריים העומדים מאחורי ההתנגדות להצעת תנועת אריאל הם:
הנושא איננו נושא ניהולי ,פרוצדוראלי או טכני אלא נושא עקרוני הנוגע לדמותו של היישוב .בתור נושא עקרוני,
למרות שהוועד רשאי חוקית להכריע בו ,אין זה מן הראוי שגוף שנבחר לנהל את היישוב ברמה הטכנית יכריע בנושא
עקרוני בעל השלכות לטווח ארוך על דמותו של היישוב ולכן מן הראוי להעביר את הנושא להכרעת היישוב כולו.
ככל שייעשה מאמץ למנוע פגיעה בבני עקיבא ,ברגע שהוועד יכיר באריאל – תגרם כמעט בהכרח פגיעה בבני
עקיבא .מעבר של חניכים מבני עקיבא לאריאל יגרום ליצירת תנועות עם סטיגמות מסוימות (דבר שקרה ביישובים
אח רים) .דבר זה עלול להתרחב גם אל מחוץ לגבולות התנועות ולפגוע קשות בקהילתיות של היישוב ע"י יצירת
"קהילת בני עקיבא" ו"קהילת אריאל" עם משמעויות לכל פעילות חברתית ותרבותית בישוב .החלטה כבדה מעין זו
צריכה להישקל בכובד ראש ע"י כל תושבי היישוב .
מכיוון שתקציבו של הוועד מוגבל – השאיפה לאי פגיעה בתקציב בני עקיבא עלולה לא להישמר לאורך זמן למרות
כוונותיהם הטובות והכנות של המציעים.
הוועד קיים דיון ארוך וממצה בנושא וקיבל בסופו של דבר ברוב קולות את בקשתה של תנועת אריאל .
וזו לשון ההחלטה:
הוועד לא מעלה את הנושא לדיון צי בורי .הוועד מרגיש שעל היישוב לתמוך באופן שוויוני בילדים של היישוב ומחליט
למצוא פתרון במבנה ובתקציב לסניף אריאל.
הסתייגויות – התקציב השוויוני אינו כולל בניית סניף כרגע.
הוטל על ועדת חינוך להעלות הצעה מפורטת המיישמת את ההחלטה העקרונית הנ"ל והיא תובא לאישור הוועד.
כולנו ,כל חברי הוועד מקווים שמימוש ההחלטה יביא ליתר קהילתיות ולשיתוף פעולה בונה בין שתי התנועות.

עדכונים בנושא שיקום רחוב התאנה
העבודות מתקדמות והסיום המיוחל הוא בע"ה עד לתאריך  ,18.3.09כ"ב באדר (מותנה במזג אוויר).
נמצאה דרך להוסיף עוד שלשה מקומות חניה.
בעקבות בקשות תושבים הועתקה מקומה של מכולת האשפה ברחוב.
מובא כאן מכתב ממהנדס המועצה ,איציק רוזנברג ,בו הוא מסכם את בדיקותיו החוזרות בנושא בטיחות התוכנית:

אתמול ,קיימתי סיור/דיון עם המתכנן ומנהל הפרויקט במקום.
המתכנן הגיב להערות בכמה שינויים:
 .1רדיוס הפינה ממזרח השיירות ימינה לתאנה ,הוגדל באופן שיקל על פניית משאיות( .ניתן
יהיה לראות את החיתוך באספלט לפי הרדיוס הקטן ואת הנחת אבן השפה לפי הרדיוס
המתוקן).
.2

לא תותר חנייה על הכביש באזור הצומת ,כך נכון בטיחותית ,כך יסומן וכך ייאכף.

 .3למדרכות שהורחבו תותקן אבן שפה מונמכת כדי לאפשר חניית רכב על מדרכה באופן
חוקי( .המקום מיועד רשמית לרכב נכה)
.4

יוספו חניות ברחוב התאנה

.5

המדרכה המזרחית תורחב ל 2 -מטר (היום  1.5מ' בלבד).

לאחר כל זה התחזקה אצלי ההתרשמות שהתכנון נכון ויביא (רק בסופו של ביצוע) למצב ברור ,נוח
יותר והכי חשוב – בטיחותי יותר ומאפשר זרימה חופשית יותר של תנועה.

סדר יום ישיבת ועד  5.3.2009ט' באדר תשס"ט





בני עקיבא – גירעון בתקציב הבנייה – (אפי ושי ו).
בני עקיבא – קומונרית לשנת תש"ע – בשכר או בת שירות (שי ו)
סקירת פרויקטים – בנייה ותשתיות – (רותי ובנצי)
מצוקות דחופות גבעת החי"ש – (שי ב .ובנצי)

תזכורת :תושבים המעוניינים להיפגש עם מאיר הכהן יוכלו לעשות זאת ביום ראשון י"ב אדר החל משעה 21:00
במשרדי הוועד .מומלץ לתאם מראש ( )0545664691אבל לא חובה!

תנועת רכבים ביישוב
כמו שפו רסם כבר ,הוועד הקודם ,במטרה לשפר את בעיות התחבורה ביישוב החליט כי מייד אחרי הפסח כל
כניסה של רכבים ליישוב תהיה אך ורק מהשער הישן והיציאה מהשער החדש .בעקבות מספר הסתייגויות
שהגיעו אלינו ,הוועד החדש דן שנית בעניין והחליט לאשר וליישם את החלטות הוועד הקודם .הסיבות לאישור
ההחלטה הם:
.1
.2
.3
.4
.5

תיפתר הבעיה של לחץ התנועה בבקרים באזור השער הישן.
חברות האוטובוסים מסרבות להכניס את האוטובוסים שלהם דרך השערים והכבישים הצרים אם הם דו
סטריים.
תיפתר הבעיה הבטיחותית בפניה שמאלה בצומת אלון שבות לנוסעים לירושלים.
תושבי גבעת הברכה (השכונה החדשה) יכירו גם מה קורה מעבר לכיכר (למשל רחוב התאנה) על ידי
שיסעו את כל הדרך לביתם מהשער הישן.
יהיה שיפור משמעותי בנושא הטרמפים – נקודה מרכזית אחת לעצירת טרמפים( .וכמו"כ התושבים
משתי השכונות יכירו יותר האחד את רעהו בזמן הטרמפים!)

אנו מאמינים שהשינוי יביא תועלת רבה לישוב ולתושביו.

במלאות שלושים להסתלקותה של אשתי ,אמנו ,בתנו ואחותנו

צפורה בת ישעיהו גורדין ע"ה
נקיים בע"ה אזכרה לזכרה בבית הכנסת בשכונת "גבעת העץ" (השכונה הותיקה)
באלון שבות
ביום חמישי ט"ז אדר (למחרת שושן פורים)

 – 16:00עלייה לקבר (בבית העלמין בכפר עציון)
 – 16:45שיעור מפי הרב יעקב מדן – חודש האביב
 – 17:30מנחה
 – 17:45שיעור מפי הרב חיים סבתו – פסיקת הלכה מתוך פסוקים אחרי
חתימת התלמוד
 – 18:30ערבית
שהשמחה במעונם

בבניין ירושלים ננוחם

ברכת מזל טוב
 ליגאל ותרצה הומינר ולרחל רוזנפלד להולדת הנכדים-הנינים התאומים ,בנים למשה ואסנת.
למועדונית טיפולית לילדים באלון שבות דרושה מדריכה החל מחודש אפריל ועד סוף חודש יולי.
קו"ח למייל orly.bentarya@gmail.com
( אפשרות להמשיך בשנה הבאה)  30ש"ש.

משולחן הוועדות
מדי שבוע נביא בעז"ה סקירה בחידוש באלו"ש של אחת מהוועדות ,והפעם :

משולחן ועדת תשתיות:

פרויקט גן מעלה מיכאל – ועדת תשתיות עם ועדת חינוך:
בישיבה משותפת של ועדת חינוך עם ועדת תשתיות הוחלט ,במסגרת שידרוג מרכז היישוב ,להקים גן
הפעלות לילדים עם צרכים מיוחדים .ע"פ ההצעה הגן יוקם במקום הדשא שעל יד המרפאה של קופ"ח
כללית  .מטרת הגן היא לאפשר לילדים עם קשיים להתגבר עליהם דרך טיפול עם חיות.
כרגע העניין טעון אישור תקציבי אך נראה כי גם המועצה תפעל לקדם את העניין מכיוון שיש צורך
חשוב בגן זה.
בשלב הראשון ,כדי לבחון את העניין ,הגן יפעל בימי ראשון ושני בלבד ,ויתקיימו בגן זה פעילויות עם
כלבים ,חתולים ,ואווזים.
משכן הקבע של חיות הגן יהיה במתחם סגור שיוקם בין הבתים שבמורד "משעול הגפן".
הגן יהווה תפנית טובה ליישוב ויגרום כך שכל ילד או ילדה יוכל להתפתח עפ"י השיטות המתקדמות
בעולם .שיטות מעין אלו נוסו במספר מקומות בארץ ובעולם ונחלו הצלחות מרשימות.
כמו כן מי שיקבל עדיפות להיות עובדי החווה הם :נערי אלון שבות ,כאשר כל שכבת גיל
תשתתף ברווחים .העבודה תהיה על בסיס התנדבויות.
בשבתות תותר הכניסה חינם להסתכלות על החיות.

לוועד אלו"ש השלום והברכה,
נראה כי אומנם המחשבה לשים אנטנה על גג בית הכנסת הישן היא יפה ואכן תזכה את היישוב
במגוון הנחות ברשתות הסלולארית ,כמו שפרסמתם .כמו כן בעיות הקליטה ייעלמו.
אולם בתור אשת רופא נראה לי כי אין מנוס מלקבוע ששימת אנטנה סלולארית מעל גג בית הכנסת
היא סכנת נפשות .מעבר לקרינה ,ילדים אשר עולים לגג עלולים לראות באנטנה דבר ראוי לטפס עליו
ונפילה ממנו עלולה להיות מסוכנת .אבקש לבחון זאת שוב
בברכה טרי בלקין.

כולם מוזמנים ל"שוק פורים" מיוחד
במועדון "שלוה"
ביום ראשון י"ב אדר משעה 15:30
השוק פתוח לכולם וללא תשלום.

עמותת כ.מ.א.ל.

אברהם קשתיאל
המשיח .עד לתאריך י"ד-ט"ו באדר.

מתארגנת קבוצת לחץ על
היות,
ועוברות שעות ,עוברים ימים ,עוברים חודשים ועוברות שנים,
עוברים יובלות ,עוברות מאיות ,עוברים אלפים של שנים.

והוא ,המשיח לא בא,

והוא המשיח אפילו לא מצלצל.

החלטנו – כשיטה אסטרטגית,שנקראת:
"ונהפוך הוא"
להודיע בפומבי-ובכל כלי הפרסום :אין אנו

מחכים לך-

משיח.

על החתום:
ארגון כ.מ.א.ל( .כי מחכים אנחנו לו)
נ.ב .יש אפשרות להצטרף לארגון זה ,לפי הכתובת לעיל(...אין שייכות לחברת סיגריות ) CAMEL

"מועדון קוראים"  -אלון-שבות
הפגישה הבאה של מועדון קוראים תתקיים אי"ה
במוצאי-שבת פר' "ויקרא" ג' ניסן תשס"ט ()28.3.09
(נא לשים לב לשינוי התאריך)

בבית משפ' בן-נון אסתר ברחוב מגיני הגוש 62
בשעה .20:30
בפגישה נדון על ספרו של הסופר ההונגרי שאנדור מאראי

"הנרות בערו עד כלות"
להתראות,

נטע אורבך netaur@gmail.com 050-7399442 ,931113

