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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
18:36

יציאת שבת
19:33
–––––––––––––––––––––––––––

בעיית המניין השני בבית הכנסת המרכזי

אראל גולדנברג

ל פי מספר חודשים הצגתי כאן את הבעיה ,אחזור עליה בקצרה ,בגלל הצעות חדשות לפתרון שקיבלתי
בתגובה.
המניין הראשון אמור לסיים את התפילה בכל יום ב ,6:15 -לשם כך בימים ב' ו-ה' התפילה מתחילה
ב .5:40 -בפועל ,המניין הראשון מאחר לסיים דרך קבע .כתוצאה מכך ,המניין השני שאמור להתחיל
ב 6:15 -בהיכל ,נאלץ להתחיל בבית המדרש ולעבור בהמשך להיכל ,דבר זה כרוך באי נעימות
ובטרדה.
הפתרונות המוצעים (תגובות שקיבלתי):
 .1המניין השני יתפלל דרך קבע בבית המדרש.
 .2המניין הראשון יתפלל דרך קבע בבית המדרש.
 .3שינוי לוחות הזמנים בהתאמה למציאות החדשה ("התקדמות" הדורות).
יש לציין ,כי במידה ומיישמים אחד מהפתרונות דלעיל ,אפשר לקבוע זמן להתחלת התפילה במניין
הראשון לכל ימי השבוע ,ואין צורך בזמן שונה בימים ב' וה'.
הגבאים מתבקשים לפתור את הבעיה ,באחת מהדרכים הנ"ל או בכל דרך אחרת.

הבהרה

שמעון גולדשמידט

רבים שאלוני אודות ראשי התיבות הכ"מ שהופיעו בדברים שכתבה מרגנית לזכרו של אביה ר' אבא שחר.
ובכן :הגמרא (קידושין ל"א ,ב') אומרת" :במותו כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו ,לא יאמר :כך אמר אבא,
אלא כך אמר אבא מרי ,הריני כפרת משכבו .והני מילי תוך שנים עשר חודש ,מכאן ואילך ,אומר :זכרונו לברכה
לחיי העולם הבא" .ונפסק להלכה בשו"ע יו"ד (רמ ,ט) ,וברמ"א שם ,ומובא בקיצור שו"ע (קמג ,ח).." :ואם
מזכירם בתוך י"ב חודש בפה או בכתב ,אומר או כותב :הריני כפרת משכבו ,פירוש עלי יהא כל רע הראוי לבוא
על נפשו ,"...וכן בגשר החיים פרק כ"ב אות ח.

תנחומים
לדינה אפשטיין
על פטירת האם
גב' חנה בלומשטיין ז"ל

תנחומים
לעדינה מלכי
על פטירת אביה
ר' מלקהולם ז"ל

תנחומים
לפסח ווויאן ריפקין
על פטירת חתנם
ר' מלקהולם ז"ל
בעלה של בתם סוניה

תנחומים
ליהודית ווייל
על פטירת אביה
ר' יצחק ז"ל

כרטיס אדי – למי שעדיין לא חתם על כרטיס אדי ,ניתן לעשות זאת בטלפון
.*6262

"מי שמציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו"

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לזלמן וריקה דויטש לאירוסי דוד וציפי.
לאהרון ושרה קופרמן לאירוסי אסתי ומאור.
לאהרון ושרה קופרמן להולדת הנכדה ,בת לאורה ואריה.
לאברהם ורנה בן-יוחנן ולראובן וחנה פרלמן להולדת הנכדה–הנינה טליה ,בת לנועם ואורית.
לאריה וצירל הורוביץ להולדת התאומות נועה וזמרת ,בנות ללאה ועומר.
להרצל ורבקה דיאמנד להולדת הנכד בן לאברהם ומורי'ה.
למרדכי ורות פלג להולדת הנכדה נעמה ,בת לדבורה ויגאל.
ליעקב וסימה גל להולדת הנכד טמיר-משה ,בן לרונית וגולן.
לזאבי ואתי עתיק ולכל המשפחה להולדת הנכדה טל ,בת לדביר וכרמל.

ברכות ליואל הקומונר ורות פרנקנבורג להולדת הבן נעם-שמשון.
פינת המודעה הקטנה
מטפלת מהנשמה ומחנכת מקצועית אוהבת ומסורה ,מקבלת ילדים מגיל שנה וחצי לשנת
פרג אסתר .052-6049611
הלימודים תשס"ט.
מכירת כיפות סרוגות ליד המכולת ,יום שישי כ"א באדר ב' ( )28.3בשעות .7:30-13:00
אמירה אנסבכר .9938573
נמצא סווטצ'ר כחול באחת הקרוניות לאחר העדלאידע

ברכות לרבקה וזאב ולק
לרגל קבלת "פרס הפייס לאמנויות הבמה"
שקיבלה בתם רות ולק
על יצירת סרטים תיעודיים (דקומונטריים).

בפורים נערכה מסיבת פורים לכל תושבי אלון שבות .המסיבה הייתה מוצלחת והשתתפו
בה רבים  .וכרגיל ,מי שלא בא הפסיד!
כל הכבוד לכל המתחפשים ,ישר כוח לזוכים ,ותנחומים למאוכזבים.
תודה למנחים ישראל קרנגל וגלעד אלפסי ולכבוד השופטים ,נעם סולברג ,מנחם
ליברמן וסנדי רון .תודה לזמרי הערב יוסי ושדי ודוד לב ציון ולאור לב ציון על המילים
הנהדרות של השיר .תודה לרפי אוסטרוף על דבר התורה .תודה לכל תורמי הפרסים על
הנדיבות והרצון לעזור להצלחת הערב.
למרות יום שישי הקצר ערכנו את העדלאידע המסורתית והשתתפו בה רבים כמידי שנה.
תודה רבה לרקדנים הנהדרים :לרקדני הצ'ורי בורי ולשבט אחיה.
רשימת התודות ארוכה כיון שבאמת רבים נרתמו לעזור בארגון המסיבה והעדלאידע.
אז תודה ענקית ל:
אמירה אנסבכר ,ג'ו אודס ,שושו ודוג'י פרידלר ,אפרת דאום ,מרים אלעזרי ,צחי וענבל
קליין ,אסף סמואל ,טליה שנהב ,מיכל שוחט ,צורית אליצור ,אילה ושדי ,ברכה שטרן ורותי
בן דוד הבלתי נלאית.
תודה מיוחדת לציפי ,לרוני ,צבי ותהילה ,עובדי הוועד הנאמנים ,שטרחו ועזרו וסייעו בכל
מה שצריך.
תודה מיוחדת למרים אלעזרי על הסדנא המדהימה שארגנה לילדים  ,בה יצרנו
מבקבוקים ריקים משלוחי מנות מדהימים ויצירתיים .תודה לנטע אורבך שהשיגה את
הפלציב מקיבוץ עין הנציב ,ולמברטו סולומון שחילק את המשלוחים בפורים.

ולאירוע הבא :
טיול שבת לכבוד האביב יתקיים בעז"ה בשבת פרשת "תזריע",
בנושא שישים שנה למלחמת השחרור בגוש עציון,
בהדרכתו של אריה רוטנברג.
פרטים בהמשך על לוחות המודעות.

ועדת תרבות

איסוף ערכות מגן
פיקוד העורף מקיים בימים אלה מבצע של איסוף ערכות המגן הנמצאות
בבתי האזרחים .הערכות הישנות לא יתאימו למצב חירום ,שלא נצטרך
חו"ח.
בעת החזרת הערכות יינתן מסמך המאשר החזרת הערכות ורק לאחר הצגתו
ניתן יהיה לקבל ערכות חדשות בעתיד ללא תשלום .מי שלא יזדכה על
הערכות הישנות כעת ,יאלץ לשלם עבור קבלת ערכה חדשה אם נגיע למצב
שבו יוחלט על חלוקת ערכות חדשות.
באלון שבות יתקיים איסוף אחרון של פיקוד העורף ביום שישי ,כ"ח באדר
ב' ,4.4.08 ,בין השעות  11:30 – 8:30בכניסה למבנה המועדון שבשכונת
"גבעת הברכה".
יש להצטייד בתעודת הזהות של אחד מההורים.
מועדון קוראים באלון-שבות
הפגישה הרביעית תתקיים במוצש"ק פר' "תזריע" כ"ט אדר ב' ()5.4.08
אצל משפ' סולברג יהודית רח' הרקפת  8בשעה  ,20:30ובה נקיים דיון על
הספר "במו ידיו; פרקי אליק" מאת הסופר משה שמיר.

אנא שימו לב לשינוי בתאריך

נטע אורבך
להתראות,
netaur@gmail.com 9931213 ,9931113

תלמוד תורה דרך האבות
נפתח בחודש אלול ופועל באלון שבות .הפעילות היא במתכונת של
גן  -תלמוד תורה ,ולצד ה"מלמד" נמצאת גננת (במשרה חלקית) .הפעילות מתקיימת כל יום
בשעות  8:00עד .13:20

לקראת שנה"ל תשס"ט ניתן להירשם לקבוצה החדשה (גיל  )3וכן להצטרף לקבוצה הקיימת
(גיל .)4
לפרטים והרשמה – אהרל'ה ברנשטיין 0522/604746

מנעשה אצל הנוער

יוסי שוורץ – רכז הנוער ויואל פרנקנבורג – קומונר בנ"ע

מועדון הנוער

בחסדי ה' זכינו לפתוח את המועדון המחודש .המועדון שהיה עד לפני חודשיים חורבה אמיתית עבר שינוי של
ממש .רוני דאג לנו לסורגים  -ועל כך אנחנו מודים לו ,מועצת הנוער התכנסה לכמה מבצעי נקיון ובמוצ"ש
"ויקהל" נפתח המועדון בחגיגה גדולה.
באירוע הפתיחה אירחנו את להקת "קוראים לי זושא" בהופעה חיה במועדון .מישאל ושי הפליאו בקטע קישור
שלא מהעולם הזה ואדי דאג לנו למרק חם ומעולה.
המועדון פתוח בכל ימי חמישי ומוצ"ש וכולם מוזמנים להגיע ,לבלות וליהנות ולזכור שהמועדון הוא שלנו ,וכך
נשמור עליו.
ליגת קט-רגל
בשעה טובה ומוצלחת יצאה לדרך סוף-סוף ליגת קט-רגל של הנוער .נכון לשעת כתיבת שורות אלה רשומים כבר
לליגה כ 40 -שחקנים (ועוד היד נטוייה) המחולקים ל 8 -קבוצות המתחרות על כתר אליפות אלון-שבות.
אז מה היה לנו במחזור הראשון:
5
הבקיע שערים  -ישראל שוק
()1-1
 צוות אשר – מלאכי הגיהינום2
הבקיע שערים – אביעד רייס
()1-2
 החגבים – הבוקעים הראשונים 6שחקנים הבקיעו שער כל אחד
()2-6
 הצהובים – מלאכי הגיהינוםהמחזור הבא (מוצ"ש שמיני ,כ"ב אדר ב'):
7-5
 – 8הצהובים
החגבים – צוות אשר
הבוקעים הראשונים – מלאכי הגיהינום
קבוצה שלא תוכל להגיע למחזור הבא – אנא עדכנו את בצלאל מנהל הליגה.
הקבוצה

משחקים

שערים

נקודות

הצהובים
החגבים
מלאכי הגיהינום
צוות אשר
הבוקעים הראשון
5
7
8

1
1
2
1
1
-

2-6
1-2
7-3
1-1
1-2
-

3
3
1
1
0
-

מהנעשה בבני עקיבא:
 .1ברוך ה' ,סיימנו את מערך הנתינה הסניפי לפני מספר שבועות .במסגרתו ערכנו מספר התרמות ,שבזכותן
השגנו תרומות יפות מאד ,הן למשפחה שנשרף לה הבית והן למשלוחי מנות לתושבי שדרות .אנחנו מודים
להורים על שיתוף הפעולה.
 .2השבת נערכת בסניף הוועידה הסניפית .הוועידה היא אירוע שחל פעם ב 4שנים ,שבמסגרתו בני עקיבא
עורכת חשבון נפש ומחליטה החלטות .הוועידה נועדה לחבריא ב' ,ולאחריה ישנן ועידות מחוזיות ולבסוף,
בחוה"מ פסח תיערך וועידה ארצית ,שהשנה תיערך בישוב שלנו ,בישיבה .אירועי הוועידה ייפתחו במופע
מרהיב ,מרשים ומרגש בסוף היום השני של מסע פסח (וזו הזדמנות טובה לעבור לסעיף הבא).
 . 3ההרשמה למסע פסח לקראת סיום .מוצ"ש הזה זוהי הזדמנות אחרונה להעביר אלי כספים למסע .ההרשמה
באינטרנט תימשך עד יום רביעי הקרוב -פרטים אצל המדריכים וב"שלטי החוצות" שנתלו ביישוב .אנחנו
מבקשים מכל ההורים לשלוח את ילדיהם למסע! בע"ה ,נראה שלמסע הזה הולכים לצאת מספר יוצא
דופן של חניכים ,וזו הזדמנות נהדרת לכל ילדי היישוב (או לפחות לרובם המוחלט) ,לצאת יחד לטיול
חוויתי וערכי .הורים שמעוניינים בעזרה כספית ,ייפנו ליואל (למרות שזה מאוחר ,ננסה לעזור לכל הפונים).
בברכת חברים לדרך התורה והעבודה ,צוות ההדרכה ויואל

צח"י – צוות חירום יישובי

ביום רביעי ,ה' באדר ( )12.3התקיים ערב הסברה בנושא רווחה-קהילה של צוות צח"י .לצערנו הגיעו
מעט מאד משתתפים.
עדיין חסרים מתנדבים לרחובות הבאים:
ב"גבעת הברכה" :כ"ח באייר ,קבוצת אברהם ,מגדל עדר ,הזית ,מגיני הגוש.
ב"גבעת העץ" :מעלה מיכאל
גבעת החי"ש
בנייני הכולל
למתנדבים בעם – אל תחכו ,בואו להתנדב.
היערכות למצב חירום חשובה ביותר היום ,מאחר והיא התשובה לאירועים בעתיד ,אם ח"ו יקרו.
תושבים הרוצים ויכולים להתנדב ,אנא צרו קשר עם:

יסכה פרל 9931996

נטע אורבך 9931113

Tupperware
הדגמה ומכירה תתקיים אי"ה באלון שבות
ב י ום ח מ י ש י ,ה ' בנ י ס ן (  1 0בא פ ר י ל )
באולם השמחות החדש
( בסמ ו ך למכ י רת בגד י ד יס ק רט)

מבצעי פסח; מוצרי "בית פתוח" – עד גמר המלאי; מוצרי קטלוג נבחרים;
מתנות ארוזות.
עומדת לרשותכם להזמנה מראש ,לשאלות ולהסבר
שרה פוקס
052-8348059
02-5353346
fuchsara@gmail.com

