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מידעון אלון שבות

יציאת שבת
17:20

כניסת שבת
16:26
–––––––––––––––––––––––––––

מפרוטוקול ישיבת הוועד
ביום שני ,י' במרחשוון ,התקיימה ישיבת הוועד המקומי:
• בפני הוועד הופיעו נציגי התושבים בגבעת החי"ש ובפיהם טענות רבות על התייחסות היישוב
בכלל והוועד בפרט למצבה של הגבעה .התושבים הגישו מסמך המפרט את הבעיות הדחופות
והפחות דחופות .הוועד מסכים שיש בגבעת החי"ש בעיות ומטרדים דחופים הדורשים
התייחסות מיידית .חלק מהבעיות הינן באחריות המועצה והוועד ישתדל לקדם את הטיפול
בהן ,חלק מהבעיות הינן באחריות הוועד ,והוועד יתעדף את הטיפול בהן .מאידך צויין
בישיבה כי יש בגבעה מקרים של בניה לא חוקית ובניגוד לתוכנית הת.ב.ע של הגבעה.
• הוועד עודכן כי חברת "עמידר" העלתה את שכר הדירה בעבור דירות השירות שביישוב ועל
הצורך להעלות את השכ"ד לשוכרים בהתאם .הוועד אישר את העלאת השכ"ד (אשר גם
לאחר ההעלאה הינו נמוך משמעותית מהשכ"ד בשוק החופשי באלון שבות).
• לוועד נמסר עדכון בעני ין חנות הפלאפל השוכנת במבנה לא חוקי וללא רשיון .נמסר דיווח על
ניסיונות למצוא מקום חלופי לעסק ,אך ללא הועיל בשלב הזה .הטיפול בבעיה נמצא בידי
המועצה.

איחוד או ייחוד
על סדר היום :החינוך התיכוני

בגוש עציון עסוקים רבות בענייני חינוך .על הפרק ,עומדות כיום שאלות מעשיות
בנושאי החינוך התיכוני :ריבוי מוסדות בעלי אפיונים שונים לעומת איחוד מוסדות
ושילוב כוחות ,הקמת תיכון אזורי אחד לצד מספר מוסדות ייחודיים ועוד.
דיון חשוב זה יקבע את עתיד החינוך באיזור למשך שנים רבות .לפיכך ,אנו מעוניינים
לפתוח את הדיון ולשמוע את דעות הקהל הרחב.
תושבי היישוב מוזמנים לדיון ציבורי פתוח בנושאי החינוך התיכוני ,בהשתתפות ראש
המועצה מר שאול גולדשטיין ,חברי מליאה ועובדי המועצה.
לאחר הדיון ,תהיה אפשרות להעלות נושאים נוספים .ניתן להפנות שאלות מראש
לפקס .9934666
איפה? באולם השמחות הישן .מתי? יום רביעי י"א בכסלו 21/11 ,בשעה .21:00
שעת סיום.23:00 :

הציבור יחליט והזמן יוכיח – שמות השכונות שלנו

אריה רוטנברג וגדליה גינזבורג – נציגי ועדת שמות

קראנו ב"חידוש באלוש" שהוועד החליט באחת הישיבות האחרונות לקבל את ההצעות שהציעה ועדת
השמות לשכונות ביישובנו" :גבעת העץ" לשכונה המערבית ("הוותיקה") "גבעת הברכה" לשכונה
הדרומית ("החדשה") וגבעת החי"ש" לשכונה המזרחית.
בכך הסתיים תהליך ממו שך המעיד על הרצינות שבה התייחס הוועד לנושא ,ועל כך הוא ראוי
להערכה רבה.
ועתה ,נותרה השאלה הגדולה – האם שמות אלו יקלטו?
הוועד עומד להציב מפת היישוב ליד השערים בכניסות ליישובנו כדי שהאורחים ידעו למצוא את
דרכם ,ובמפה יופיעו השמות החדשים.
האם בכך יתחיל ויסתיים השימוש בשמות אלו?
בירושלים קיימות דוגמאות של שכונות ששמותיהן הרשמיים מתנשאים בשלטים אך למעשה
ממשיכיכם לקרוא להם בשמות אחרים – כך ב"גבעת חנניה" שנקראת עדיין "אבו-תור" וכך ב"מנחת"
שנקראת "מלחה" וב"גונן" שנקראת "קטמון".
ומה יהיה ביישובנו?
לא הוועד יקבע ולא ועדת שמות תיקבע  -ההחלטה היא בידי התושבים.
"איפה אתה גר"? והתשובה של כולנו אמורה להיות "באלון-שבות".
והיה אם השואל ישאל "באיזו שכונה באלון-שבות" – איך נשיב? תושבי "גבעת החי"ש" ימשיכו
להשיב "גבעת החי"ש" אחרי החלטת הוועד ,שהרי זה רק אישר את השם השגור בפי כולנו והפך אותו
לשם הר שמי .והשם הזה הוא בהחלט מתאים שהרי בתש"ח חיילי החי"ש (חיל שדה) איישו את
העמדה שהוקמה בגבעה זו ובכלל תרמו תרומה חשובה בכל הגוש למאבק הקשה שבו נפלו רבים מאד
מהיחידה.
ומה לגבי תושבי השכונה הישנה והשכונה החדשה? קל יותר וטבעי יותר להתעלם מהחלטת הוועד
ולהמשיך לקרוא לשכונות אלו כפי שהתרגלנו – "הישנה" ו"החדשה" ,ובכל זאת מתבקשים התושבים
לשקול אם לא כדאי להתאמץ ולאמץ את החלטת הוועד .כלום לא מן הראוי שתושבי השכונה הישנה
יביעו תודתם שזכו לשוב ל"גבעת העץ" שממנה נסוגו המגינים בתש"ח ויצאו בסופו של דבר לשבי
הירדני? השם "גבעת העץ" מופיע בכל המפות ובכל הספרות של גוש עציון בתש"ח .זכות גדולה היא
לנו לחדש את השם הישן ולהביע בכך את תחושתנו כי אנו ממשיכים את המפעל שנקטע בצורה כה
אכזרית בתש"ח.
לשם "גבעת הברכה" יש היסטוריה עוד יותר קדומה .המטייל בשכונה החדשה ,ובמיוחד העולה לאחת
הדירות הפונות דרומה ,יראה נוף מרהיב של הרים המתרוממים סביב עמק נאה .לעמק זה קוראים
"עמק הברכה" ומקובל לומר כי זהו המקום אשר בו ברכו את ה' בימי יהושפט מלך יהודה אחרי שנפלו
הפולשים ממזרח במדבר תקוע בדרכם אל ירושלים .בספר דברי הימים ב' פרק כ' כתוב כי קראו את
שם המקום ההוא עמק הברכה "כי שם ברכו את ה'".
גם ממזרח לאלון-שבות ,בגבעה בין מגדל עוז ובין אפרת השתמר השם "ברכה" בחירבה הנקראת
"חירבי ת בריכות" .אם נאמץ את החלטת הוועד נזכה להחיות שם היסטורי זה המחזיר אותנו חזרה
לימי המקרא.
בימים אלה כשקוראים בתורה את סיפורי האבות נזכרים ביצחק אבינו שקרא לבארות המים שסתמו
פלשתים "כשמות אשר קרא להן אביו" .הנלך גם אנו בדרכי אבות ונקרא לשכונותינו בשמות שיש
בהם משמעות היסטורית.
הציבור יחליט והזמן יוכיח.

תושבי גבעת החי"ש
לחברינו החביבים בעלי הכלבים
גבעת החי"ש היא ביתנו ,הילדים שלנו רוצים להסתובב בה בחופשיות ,וחלקם פוחדים
מכלבים.
אנו שמחים מאד לראותכם מטיילים עם כלבכם בגבעה – כשהם קשורים.

קדימה בני עקיבא

יואל וצוות ההדרכה

בשבת זו חולף עובר לו חודש הארגון ,ועומד לפנינו חורף קר וארוך...
קודם כל ,שוב אני רואה לנכון לתת חיזוק חיובי למדריכים שהשקיעו ועמלו שעות נוספות על מנת
להוציא מידם חודש ארגון כיף ומשמעותי ,למרות הקשיים הידועים.
עסקנו החודש בנושא 'תנועה של עם' -והמשמעות היא שעסקנו במהות של בני עקיבא כתנועה של כל
עם ישראל .מתוך כך ,אנחנו משתדלים לתת מענה לכל הציבור המשתייך לזרם המכונה 'ציונות דתית'.
אשר על כן ,זוהי הזדמנות מצוינת לקרוא לכל ההורים והנוער להתאחד סביב דיגלנו ולהיות שותפים
לפ עילות בבני עקיבא .מצידנו ,כאמור ,נשתדל לתת מענה נכון ואמיתי לכל מגוון האוכלוסייה ביישוב.
במשך החורף ,ננסה להשקיע באחדות שביישוב ,הן מצד פעילות הילדים בחבריא א' והן מצד פעילות
הנוער בחבריא ב'.

יוסף גולדברג – שכונת עץ הברכה
"בית המדרש הגדול"
בליל חמישי שעבר ישבה "הוועדה לעיצוב בית הכנסת" ודנה בתוכנית של האדריכל
להקמת "בית המדרש הגדול" בתוך החדר שעל-יד בית הכנסת האשכנזי בשכונה
הדרומית של היישוב.
חדר זה מכיל כ 90 -כסאות ואביזרי תפילה ,ומשמש מקום תפילה למניין כל בוקר (כ-
 20מתפללים) וגם למניין המוקדם כל שבת (כ 40 -מתפללים).
מי שלא מכיר את השטח עלול לתמוה ולשאול – איך התקיימו התושבים בלי בית
המדרש עד עכשיו?
האמת היא שתחת הגג של בית הכנסת האשכנזי קיים אולם נפרד לספריה ובית
מדרש ובו  4שולחנות ומספיק כסאות לכ 24 -לומדים .באולם זה מתקיים השיעור
השבועי הניתן ע"י הרב משה ליכטנשטיין ובו משתתפים כ 10 -לומדים (לא כולם
תושבי היישוב) .כל בוקר לומדים בו בצוותא  2אנשים משניות ,וכל שאר הלימוד
המתקיים במקום זה הוא באקראי ושל בודדים.
כמו כן קיימים בשכונה  2חוגי לומדי דף יומי :אחד של גברים ואחד של נשים .שניהם
מתקיימים בבית המדרש המפואר של בית הכנסת הספרדי שבו יש מקום לכ56 -
לומדים/לומדות .חוג הנשים מתקיים בבוקר והחוג של הגברים לאחר תפילת מעריב.
אם תתבצע התוכנית המוגשת בפני "הוועדה לעיצוב בית הכנסת" יהיו  2בתי מדרש
בתוך מתחם אחד ,במרחק של כ 50 -פסיעות זעירות אחד מהשני.
אפשר להבין את הצורך בשני בתי כנסת לתפילה ,אבל מה ההגיון בקיום  2בתי מדרש,
וכי לימוד התורה שונה בין העדות?
לגבי המדרש נאמר – "אין עניות במקום עשירות" .גם ההפך הוא נכון – "אין עשירות
במקום עניות" .ציבור המתקשה במימון בית לילדיו (בית בני-עקיבא) אינו רשאי
להרשות לעצמו להוציא כסף על מבנה שאין בו צורך.
וזאת רק דוגמא אחת.
מי שרוצה ללמוד – ימצא מקום כמו שעשו  2החוגים של לומדי הדף היומי ,ואין צורך
בקיום  2בתי מדרש.

פינת המודעה הקטנה
השבת אבידה – נמצא סוודר סרוג עם פסים בצבעים שונים באולם השמחות החדש במוצאי
משפ' לב-ציון 9309272
שבת פר' "בראשית" .נשמח להחזירו .
9938401
נמצאה בובת "בובו בנאי" במגרש המשחקים הישן ,ותכשיט ברחוב הזית.

מהנעשה בספריה
English story hour

שעת סיפור לילדים והפעלה באנגלית בכל יום שני בשעה  4.00אחה"צ .כניסה ללא תשלום.

ספרי אנגלית חדשים

מבוגרים:

The Saturday Wife \ Noami Ragen
Hundred-Dollar Baby \ Robert B. Parker
Capital Crimes \ Jonathan & Faye Kellerman
Momma and the Meaning of Life \ Irvin D. Yalom
Pop Joan \ Donna Woolfolk Cross
A Thread of Grace \ Mary Doria Russell
The Camel Club \ David Baldacci

נוער:

Free Willy \ Todd Strasser
The Egypt Game \ Zilpha Keatley Snyder

חלות משדרות
על אף שמצוקת תושבי שדרות ירדה מכותרות העיתונות ,העיר ממשיכה
לסבול מידי יום מפגיעות טילי קאסם.
במטרה לתמוך מעט בתושבי העיר ולמנוע סגירת מאפיה מקומית ,קיימת
יוזמה התנדבותית לפיה אנשים מחוץ לשדרות מזמינים חלות
ודברי מאפה ממאפיה בשדרות ,לכבוד שבת.
המוצרים הם בהשגחת הרב מחפוד והרבנות בשדרות (מהדרין).
ניתן לה זמין את המוצרים הבאים :לחמניות ,חלות מקמח רגיל ומקמח
תפוחים.
ועוגת
רוגאלאך
מלא,
ניתן גם לתרום חבילות מזון ( )₪ 25לתושבי שדרות במצוקה מיוחדת
להזמנה :נא להיכנס לאתר (האתר באנגלית ,ובחלקו בעברית) .
http://stogether.org/sderotchallot
החלות יגיעו בכל יום שישי לבית משפ' יחיאלי רחוב האגוז .10
נא לבוא בין השעות  12-14עם כסף מזומן מדויק (ללא צורך בעודף) או
צ'קים.

תנחומים
לגיטה הדרי
על פטירת אחיה
יעקב גינו ז"ל

לאחר עיכובים ומאמצים רבים הגענו לשלב התחלת העבודה בסניף בני עקיבא.
התוכנית עברה שינויים בתאום עם מכון צומת ,וב"ה הצלחנו להגיע לתוכנית שהיא
לשביעות רצון כולם.
אנו חוזרים לבקש את עזרת התושבים באיסוף הכספים לשיפוץ הסניף.
אם טרם תרמתם תרומתכם למטרה חשובה זו ,ניתן לעשות זאת דרך משרד הוועד
בהוראת קבע .כמו כן ניתן לשלם את התרומה דרך בני עקיבא ולקבל קבלה להחזר
מס.
טפסים לתרומה ניתן לקבל במשרד הוועד.
תבואו על הברכה,
בב"ח לתו"ע,
צוות ההורים שהתגייס לעניין

ועדת תרבות מתארגנת למסיבת חנוכה.
המסיבה תתקיים אי"ה ביום שלישי ,אור ל-ג' טבת ,נר שמיני של
חנוכה ( )11/12בשעה  20:30באולם השמחות ב"גבעת הברכה".
התכנית כוללת מגוון פעילויות מהנות ומיועדת לבני .20-120
לסיוע ניתן לפנות ל:
מילו נויברגר miluli@013.net.il ,052-8119126
אנחנו מזמינות את הציבור
לחוג בית בנושא משפחות אומנה.
הפגישה תתקיים
ביום שני ,ב' בכסלו ( )12/11בשעה 20:30
בבית משפחת הרב רימון (רח' קבוצת אברהם .)10
לפרטים
כרמית רובין
נריה יזרעאלי
052- 5699727
052 - 5699730
נשמח לראותכם

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב

לרמי ומרים ינאי לאירוסי הודיה ורפאל.
ליוסי וחנה נוסבוים לנישואי שילה ומילכה.
לנחשון ואלישבע בן-חיים להולדת בתם עדן-אמונה.
לאילן ומורית ינון להולדת הבת.
לשמואל ואריאלה גולדשמידט להולדת הבן אליקים-חיים.
לשלומי ובת-שבע ימיני להולדת הבן הראל.
לרפי ודבורה נוסבוים וליוסי וחנה נוסבוים להולדת הבן הנכד נעם-יצחק.
לראובן ומרים ספדיאה להולדת הנכדה מרים-יסכה ,בת לרחל ושי.
לאהרון ושרה קופרמן להולדת הנכדה שבות-אליה.

"רבות בנות עשו חיל"
ביום ראשון ,מוצאי ראש חודש כסלו ( 11בנובמבר למניינם)
בשעה 21:00
יתקיים שיעור על דמותה של אתי הילסום הי"ד
(מחברת היומן "השמיים שבתוכי")
השיעור יערך בבית משפ' מורלי רח' קבוצת אברהם 2

מפגע בטיחותי

פנחס ברגמן

בעקבות התכתבות בנושא הדוא"ל היישובי ,צילמתי את הרכב שבתמונה המצורפת ,כשהוא חונה על
מעבר חצייה סמוך לצרכנייה .לא ח"ו שלא היה מקום אחר ,שהרי לפניו שטח פנוי למדי (אמנם,
המדרכה שבצידו מסומנת באדום-לבן).
אנא הימנעו ממעשים דומים בעתיד.

נפתחת סדנא לירידה במשקל במרפאת אלון שבות
בימי רביעי בערב
הסדנא נמשכת  10שבועות -פעם בשבוע בין שעה לשעה וחצי.
בכל מפגש יש שקילה (לא בפני כולם),
הרצאה של דיאטנית -בכל שבוע על נושא אחר בתזונה נכונה ושמירה על דיאטה,
ובסוף כל מפגש דיון פתוח ,מודרך על ידי הדיאטנית על שינוי הרגלי
אכילה ,איך שומרים לא לעלות שוב ועוד.
₪ 390
₪ 312
₪ 468

עלות 10 -מפגשים
מבוטחי מושלם משלמים
למבוטחי קופות אחרות-

הרשמה במשרד מרפאת אלון שבות בטלפון 9931467
לפרטים נוספים נא להשאיר הודעה לחשי גבירצמן 0506260235

מכירת כובעים ,מטפחות ובנדנות
אצל טלי כהן רח' כ"ח באייר 45
ביום שלישי ,ג' כסלו ()13.11.07
בשעות22:00 – 19:30 :
יהודית אנטמן 9931754

הצעת ייעול

אראל גולדנברג 9933162

הבעיה :המניין הראשון בבית הכנסת המרכזי ( )5:45ב"גבעת העץ" כמעט תמיד מסיים את התפילה
אחרי הזמן ( .) 6:15כתוצאה מכך המניין השני מאחר להתחיל או מתחיל בבית המדרש ועובר להיכל
בהמשך .בשני המקרים מתפללי המניין השני מקופחים.
הפתרון המוצע :המניין הראשון יתפלל דרך קבע בבית המדרש ,ושם יוכל להאריך כנדבת ליבו( .וגם
לחסוך בעלויות חשמל).
אשמח לקבל תגובות.

"והארץ תרצה את שבתותיה"

פנינה ברנדר

אומרים שצריך למכור את ארצנו כדי לספק פרנסה ליהודים .אז למה לא דאגו לחקלאים בצורה
אחרת? למה לא הכניסו את עודפי הפירות של השנה השישית לבתי קירור במקום להשמידם כדי
להעלות את מחי רם? ולמה לא ניסו להכניס את כלל החקלאים לסידור ביטוח חסכון לשנים שלפני
השמיטה? הסידור קיים אבל מנוצר רק ע"י המושבים החרדיים.
אומרים שהרב קוק זצ"ל נתן היתר מכירה .לא נכון הדבר .בזמנו היה ל"ע רעב גדול בארץ ,לא היה מה
לאכול והוא בסך הכול נתן היתר חד-פעמי .היתר לשנה ולא היתר לדורות .הרב אסר על היהודים
לעבוד בעצמם אבל רק על-ידי נוכרים ,וביקש שמי שיכול שלא ישתמש בהיתר זה.
אומרים שלא צריך לקנות תוצרת של ערבים כדי שלא לתת להם פרנסה .האם אין בזה קצת צביעות?
הרי כל השנים חלק מהסחורה בחנויות היא של ערבים ואנחנו לא מבדילים .אנחנו גם נותנים לערבים
לעבוד ולהתפרנס בתוך החנויות .והאם רוב קבלני השיפוצים שבאים לעבוד בבתינו לא מביאים
פועלים ערביים?
אומרים שאם מותר למכור את החמץ בערב פסח לערבים ,אז מותר למכור להם גם אדמות .אבל אין
להשוות – החמץ בפסח הוא רכושנו הפרטי וזכותנו למכור אותו למי שאנחנו רוצים .אבל אדמת ארץ
ישראל היא קדושה ושייכת לכל עם ישראל .חוץ מזה ,רוב החקלאים ישובים על אדמה שלא הם קנוה.
המושבים הוותיקים קנו בכסף את אדמתם .מושבים וקיבוצים יושבים על אדמת מדינה שרק מוחכרת
להם ואין להם זכות למכור אותה.
ברור שעדיף אוצר בית-דין אבל גם בזה יש בעיה .זה יכול לחול רק על פירות וירקות שנזרעו לפני ראש
השנה .מלפפונים וקישואים שהם גידולים מאד קצרים – כבר נגמרים בימים אלה.
אוצרות בית-דין למיניהם בעצמם מספקים תוצרת נוכרית.
חוץ מזה ,עד לפני שתי שמיטות ידענו שהתוצרת צריכה להגיע לחנויות כמין חלוקה ואסור לשקול.
איך קרה שב 14 -שנה השתנתה ההלכה? קשה לספקים להכניס לאריזות קטנות .אבל רוב הפירות
וחלק מהירקות ,כמו תפ"א וגזר ,מגיעים גם כך באריזות סגורות ,אז למה לא את הכול.
בקשר למרד נגד הרבנות הראשית והדרישה להקים מערכת כשרות נפרדת – תדעו שהבגצי"ם למיניהם
רק נותנים תוספת הכשר יותר למהדרין על מוצרים שהרבנות כבר קודם נתנה עליהם הכשר .אם
עושים מרד ,אין לזה סוף .עוד מעט וגם הרפורמים יעשו כשרות משלהם.

