בס"ד

ערב סוכות ,י"ד תשרי תשס"ז
()26.9.07
גיליון 284

מידעון אלון שבות

יציאת החג
18:06

כניסת החג
17:13
–––––––––––––––––––––––––––

הודעה
הננו מבקשים להביא לידיעת התושבים כי לרגל חג הסוכות הבעל"ט ,משרדי הוועד
יהיו סגורים מיום שישי ,ט"ז תשרי (.)28.9
ביום שישי ,כ"ג תשרי ( 5.10איסרו חג) המשרד ייפתח אי"ה כרגיל בשעה 8:00
בבוקר.
במקרים של תקלות דחופות (שאינן סובלות דיחוי) ,נא לפנות:
אחזקה וניקיון ,לרוני בטלפון נייד מס'.052-834-8061 :
אולמות שמחה ,לציפי בטלפון נייד מס'.050-875-1408 :
מינהלה וכללי ,לצבי בטלפון נייד מס'.052-399-2616 :
לכל בית אלון-שבות שלוחה ברכת חג סוכות שקט ושמח
המזכירות

הפעלת המועדון בשכונה החדשה

מזכירות היישוב

כפי שהודענו מע"ג עלון זה בעבר ,הפעלת המועדון החדש החל מתחילת חודש ספטמבר ,2007
מתבצעת ע"י ועד היישוב ועובדיו.
במועדון ימשיכו לפעול באופן קבוע הספרייה האזורית והמועדון לגיל הזהב (פעמיים בשבוע ב3 -
חדרים בשעות הבוקר).
הפעילות בשאר חדרי המועדון תתחלק בין פעילות יזומה וקבועה של המתנ"ס לבין פעילות יזומה ו/או
מזדמנת של תושבים מאלו"ש כמו גם ע"י תושבי חוץ .ועד היישוב קבע תעריפים נמוכים במיוחד
לשוכרים שהם תושבי אלון שבות.
אנו שבים בקריאה לתושבים המעוניינים לפעול בחדרי המועדון ,לפנות אל ציפי ( ,)993-1188לתאם
את פעילותם.

מפרוטוקול ישיבת הוועד
ביום שני ,ה' בתשרי ,התקיימה ישיבת הוועד המקומי:
• בוועד התקבלה בקשה לקבל כתרומה את הבימה הישנה בית הכנסת הספרדי .לאחר שהתברר כי אי
אפשר להתקין את הבימה בבית הכנסת בחי"ש ,החליט הוועד לבדוק קודם אפשרות להעביר את
הבימה לבנ"ע או למאחז בגוש עציון ורק אם לא ימצא לה מקום – היא תתרם.
• הוועד דן בתעריפי הפרסום בחידוש באלו"ש .הוחלט כי:
 .1כל פרסום לשם עסק מכל גורם שהוא ייעשה כנגד תשלום מלא.
 .2פרסום של גוף התנדבותי ייעשה ללא תשלום ולכל היותר  3פעמים בשנה.
 .3פעילות היזומה ע"י תושבי אלו"ש ,כגון :הרצאות ,הופעות ,וכו' תפורסם ללא תשלום רק לאחר
אישורה של יו"ר ועדת התרבות אשר תבדוק אם הפעילות היא ללא כוונת רווח ,ומשרתת את
ציבור התושבים.
 .4תעריפי הפרסום בעלון הם:
▪ עמוד שלם  270 -שח'.
▪  1/2עמוד  195 -שח'.
▪  1/3עמוד  175 -שח'.
▪  1/4עמוד  155 -שח'
▪ מחיר מילה  6שח'
• הוועד קיים ישיבה מיוחדת לשמיעת השגות על תכנון מבנה בנ"ע.

על תקציב האגודה
להלן נסקור בקצרה את ההוצאות הצפויות בתקציב האגודה לשנת הכספים  07כפי שאושר באספת חברי
האגודה .אין כאן פירוט חשבוני ברמת השקל ,אלא פרוט סכמאטי להעשרת הידע של התושבים ,חלק
מהסעיפים כבר בוצע (שכן אנחנו כבר בתוך שנת הכספים)
• כ  ₪ 100,000להחזרים של פקדונות (פקדונות בניה והחזרי רצינות מגורים).
• כ  ₪ 100,000להשלמת תשתיות של השכונה החדשה (כולל טיפול בליקויים בבניה הרוויה).
• כ  ₪ 150,000לגידור רחוב מגיני הגוש ממבנה המועדון ועד הפניה לחי"ש (כולל גינון).
• כ  ₪ 200,000לריהוט בית הכנסת הספרדי.
• כ  ₪ 200,000לתיקונים ולריהוט בבית הכנסת האשכנזי.
• כ  ₪ 100,000למיזוג המועדון.
• כ  ₪ 500,000לפרויקט המשתלות (פינוי משתלות ופיקוח).
• כ  ₪ 30,000הוצאות שונות (ליועץ המשפטי ,לרואה החשבון ועמלות שונות).

תודה ליו"ר המועצה

תושבי אלו"ש והוועד המקומי

עם סיום עבודות הגינון בציר  , 369באזור הכניסה החדשה לאלון שבות ,אנו תושבי אלון שבות והועד
המקומי ,מבקשים להודות לשאול ראש המועצה ,ולהנהלת המועצה ,על החלטתם לגנן את האזור
הנ"ל ועל הביצוע המהיר והמושלם .כולנו מודעים היטב לקשיים העומדים בפני ראשי הציבור
להשיג בימים אלו תקציבים ממשלתיים (ואחרים) לבינוי ולפתוח ,כמו גם ליישם את הדברים בשטח
לאחר השגתם .על כל אלה ,הרשה לנו להודות לך ולחברי המועצה ולהוסיף גם ברכת יישר כוח גדולה
ורבה.

פרוטוקול מאסיפת חברי האגודה מיום 29.08.2007
בתאריך  29.08.2007נתקיימה אסיפת חברי אגודת תושבי אלון שבות ,באולם השמחות אשר בשכונה
הוותיקה.
באסיפה נתקבלו ההחלטות הבאות:
 .1מאזן האגודה לשנת  2006שהוכן ע"י רו"ח מאיר שקד הוצג בפני החברים ,אושר פה אחד.
 .2מינויו של רו"ח מאיר שקד כרו"ח של האגודה לשנת  ,2007-2008אושר פה אחד.
 .3הנהלת האגודה דיווחה לחברים הנוכחים באסיפה על פעילות האגודה בשנת העבודה
.2006/2007
 .4תקציב האגודה לשנת  ,2007אשר הוצג בפני החברים ,אושר פה אחד.
 .5תוספת לת קנון האגודה לעניין הקצאת מקרקעין לתאגיד עבור הקמת דיור מוגן ,עפ"י נוסח
שניסח עו"ד פנחס סיוון ,הוצגה בפני החברים ,ואושרה פה אחד.
 .6בקשתם של מועמדים חדשים תושבי אלון שבות להצטרף כחברים לאגודה ,אושרה פה אחד.
שמות החברים החדשים יצורפו מעתה למצבת חברי האגודה הנוכחית.
 .7האסיפה בחרה פה אחד את החברים שלהלן כועד הנהלת האגודה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

רות ליברמן.
דני שחור.
יעקב דון.
הלל אפלבום.
חזי עמיאור.
אליהו סוויד.
נתן רגנסבורגר.
עשהאל אבלמן.
פסח רפקין.
גליה דאסברג.
נעמה אלפסי.

ברצוננו להודות לכל אלו שסייעו לנו במהלך התקופה הקשה שעברנו בעת מחלתו של דב ז"ל,
ולמנחמים הרבים שהיו שותפים לאבלנו ועזרו לנו לאחר פטירתו.
מחמת ריבוי העוזרים אנו נמנעים מלציין שמות ,אך אנו חשים צורך להזכיר שני 'מוסדות' ,שפועלים
ביישוב בצניעות ,בהתמדה ובמסירות רבה :אנשי מד"א והמתנדבים של ארגון 'יד שרה' .לצערנו,
נזקקנו להם לא מעט בתקופה זו ,והם תמיד נענו ביעילות ובאדיבות אין קץ.
להם ולכל חברינו תודה מקרב לב ,ישלם ה' פועלכם!
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה.
משפחת וינשטוק

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לשייקה ורותי שפירא לאירוסי הראל ואריאלה.
לציקי יאול שלוחה ברכת הצלחה עם תחילת תפקידו כמ"פ בגדוד  13בגולני .
לחברתנו סימה גל שלוחה ברכת תושבי היישוב על זכייתה בתואר
"עובדת מצטיינת ארצית של החברה למתנסי"ם"
הפרס הוענק לסימה על תרומתה הייחודית לחיי הרוח ,התרבות
והמוסיקה בגוש עציון.

תודה מכל הלב שלוחה לכל אלו שהביאו לביתנו אוכל ועוגות טעימות
לרגל הולדת בננו אביחי.
שנה טובה ושירבו שמחות
משה ואסתר רוזנבליט ומשפחת ביאנקו

פינת המודעה הקטנה
בשבת "בראשית" (למחרת שמחת תורה -כ"ד תשרי  )6.10נחגוג אי"ה בר-מצווה לבננו -בכורנו אור.
משפ' לב-ציון 050-6206969 9309272
נשמח לשמוע על דירות פנויות לאותה השבת.
אני מילואימניק ששירת בחטמ"ר עציון ,והגעתי להתפלל בבית הכנסת ביישוב .ביום שישי
 7.9התפללתי בבוקר בבית הכנסת בשכונה הוותיקה .הסתובבתי מעט באיזור המרכז
וכשהגעתי לבסיס התברר לי שהטלית והתפילין שלי נעלמו .הם היו בשקית של "שילב"
אוהד שחר 054-5460590
בצבעים לבן-אדום .אודה מאד אם המוצא יוכל להודיע לי
בשעה טובה אנחנו חוגגים את בר המצווה של בננו אמיתי ,ונחוצות לנו דירות לאירוח
בתודה ,משפ' רון 9932224
אורחינו בשבת חול המועד סוכות.
דוד לב 9941197
חייל שכח כובע צבאי בטרמפ משילה לדרך חברון בירושלים.
9309049
בנות כתה ב' המעוניינות להשתתף בחוג לדרמה מוזמנות להתקשר לליאת יכמן
בשעה טובה אנחנו חוגגים את בר המצווה של בננו אמיתי ,ונחוצות לנו דירות לאירוח
בתודה ,משפ' רון 9932224
אורחינו בשבת חול המועד סוכות.
מיכל 0528-348069
בדרך לגבעת החי"ש נמצאו לפני כחודש  2מפתחות קשורים בשרוך.
054-7564329
עוזרת בית פנויה לעבודה בימי רביעי .המלצות חמות.

תזכורת נוספת – טלפון פטרול

9309627

057-4695446

לתושבי היישוב המעוניינים להגיע להקפות בישיבת הר-עציון ,ההקפות יתקיימו:
בערב חג מהשעה  18:00עד סביבות השעה 20:30
בבוקר חג מהשעה  8:15עד סביבות השעה 11:30

החוג למחשבה עם הרב אלי חדד נפתח!
החוג יעסוק ב"רמב"ם – הגות ומנהיגות"

החוג יתקיים מידי יום שלישי בשעה  20:45בבית משפחת אבוחצירא (כ"ח
באייר .)41
השיעור הראשון יתקיים אי"ה ביום שלישי ,כ"ז בתשרי ( 9באוק').
דפי מקורות ימסרו בתחילת השיעור.
השתתפות לנשים וגברים כאחד.
נשמח לקבל הודעה טלפונית ( )9931082על השתתפות כדי להיערך בהתאם.
בברכת גמר טוב ושנה פוריה  -משפ' אבוחצירא

תושבי גוש עציון מוזמנים לבמה המרכזית לציון  40שנה
לחידוש ההתיישבות בגוש עציון.
ביום א' ,יח' תשרי 30.09.07 ,בשעה  19:00נתכנס כולם בישוב נוקדים ,שלמרגלות
ההרודיון .הערב יפתח באירוע חגיגי ,בו נפרוש תמונה מרגשת של  40שנות עשייה
והתפתחות תוך שמירת הזיכרון ומורשת אבות .האירוע ילווה במופעי מולטי מדיה .על
במת ענק ובאירוע רב משתתפים של תושבי גוש עציון והאיזור .במרכז האירוע נעלה על
נס ערכים יסודיים עליהם מושתת קיומנו בגוש עציון.
במסגרת זו נציין את פועלם ותרומתם של מספר אנשים המייצגים ערכים אלו :שילה
גל; הרב שלמה ריסקין; אינה ויניארסקי; פיצ'י –יורם בן מאיר; אריה ואורה רוטנברג
ולאה ספדיה.

בהמשך יעלה על הבמה

ה"פרוייקט" של עידן רייכל

כל ריחות וצבעי החברה הישראלית עטופים יחד במופע חגיגי במיוחד.
האירוע כולו ,כמו יתר אירועי חג הסוכות מוקדשים בתפילה לשלומם ושחרורם הקרוב
של חיילי צה"ל החטופים .במסגרת זו ,יכבד אותנו בנוכחותו בבמה המרכזית ,בני רגב,
אחיו של החייל החטוף אלדד רגב אשר ישא דברים לשלום החטופים.

הכניסה חופשית.

מומלץ להצטייד בלבוש חם .הישיבה על הדשא.
עוד בחג :אתי אנקרי ולהקת המדרגות במופע משותף במתנ"ס; ערב נביעות וניגונים
בתקוע בהשתתפות אהוד בנאי; עפיפוניאדה; ההצגה":אישה" של בוגרות מכללת
טיולים מודרכים וכמובן – אתרי
אמונה;
התיירות פתוחים.
כל הפרטים באתר החדש של המועצה האזורית גוש עציוןwww.baitisraeli.co.il :

גן גורים
(גן כרמית)
נותרו מקומות פנויים!!!

מגילאי  4חודשים עד חצי שנה
בקבוצות נפרדות במחירים אטרקטיביים
צוות מקצועי ומנוסה
לוח חופשות מותאם להורים עובדים
מבנה מטופח ומותאם לצורכי הילדים
ארוחות חמות ומגוונות
ביטוח לילדים  +מוקד רפואי

כרמית – 050-9372720

