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מידעון אלון שבות

יציאת שבת
20:16

כניסת שבת
19:14
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סיכום טקס יום הזכרון ויום העצמאות
מספרים...
מספר הילדים שהשתתפו במופעים של הטקס
365
מספר המתנדבים שעזרו בהכנת הטקס
52
מספר המבוגרים שהופיעו בטקס
30
מספר המדריכות שהפעילו את המופעים בטקס
17
מספר המופעים בטקס
11
 3500מספר מוערך של הקהל שהשתתף בטקס :מנער ועד זקן ,טף ונשים...
ובכללי...
מרגש מאוד לראות את אלפי התושבים מגיעים שנה אחר שנה להתכנסות השנתית של היישוב ,למרות
הצפיפות ,הקור ,והאורך של הטקס ,ולצפות במאות המשתתפים במופעים.
זוהי גם הסיבה לכך שבניית הטקס היא מורכבת מאוד ,והיא עוד יותר מורכבת בגלל פער הגילאים,
ההשקפות השונות ,הדעות המנוגדות של הצופים וההצעות שמתקבלות בכל זמן ההכנות לגבי :אורך
הטקס ,סוגי המוסיקה ,ענייני דת ,גילאי הילדים ועוד ועוד...
למה שלא נסתכל גם על הצדדים החיוביים??
על כך שבמשך שבועיים ניתן לראות מאות ילדים העסוקים שעות רבות באימונים ובחזרות במגרשים,
באולמות ובכל מקום בישוב.
על כך שמשפחות רבות שותפות פעילות בבניית הטקס ,בהכנת תלבושות ,בקניות ,בכתיבת טקסטים
ובכל מיני תכנים חיוביים הקשורים ליום הזכרון ויום העצמאות.
על כך שאלון שבות התברכה במספר רב של בנות ונשים מוכשרות אשר מוכנות להשקיע במסירות את
כל זמנן ומרצן על מנת שכל ילד שמעוניין להופיע – יופיע.
אנו מודעים לכך שאי אפשר לקלוע באופן מושלם לטעם של כל האוכלוסיה המגוונת של אלון שבות,
אך המטרה היא לשתף את מירב הגילאים וסוגי האוכלוסיה ,ושכל אחד ,בכל גיל ,יוכל להתחבר לחלק
כלשהו בטקס.
פה הזמן להתנצל בפני אלה שנאלצנו לקצר את הטקסטים המתארים אותם ,אלה שלא הוזמנו
להדלקת המשואות (למרות שהם ראויים לכך מאוד) ,אלה שלא איפשרנו להם להופיע מפאת גילם
וכו' – ...לפעמים ,בתוקף התפקיד ,נאלצים לשים גבולות .עמכם הסליחה!
ברצוני להציע הצעות ייעול שלא הצלחנו ליישמם השנה ,ולדעתי ראוי שהוועד יתן דעתו על כך לשנים
הבאות:
• הרחבת האמפי ע"י בניית עוד טריבונות ,או מציאת מקום חלפי שיכיל את כל הקהל.
• שידור הטקס על גבי מסכים בכדי שכולם יוכלו לראות.
• צילום הטקס בצורה מקצועית והנצחתו על גבי דיסק.
תודה לכל המסייעים
ללי אוסטרוף

תודה ,תודה תודה...
השנה ,באופן מיוחד ,התנדבו אנשים רבים לעזור בהכנות לטקס יום העצמאות ,ומפאת ריבוי המתנדבים
ואורכו של הטקס ,לא הייתה אפשרות להזכיר את שמותיהם של כולם בטקס עצמו ,אך באמת מגיעה תודה
גדולה לכל אלה שטרחו ועמלו ,ואלו הם:
• רוני ,ציפי וצבי – עובדי הוועד הנאמנים ,אשר היו שותפים לכל שלבי התכנון וההכנות ,ולא התעצלו
לעזור ולמלא את כל בקשותינו – בשמחה...
• יאיר בלמס וצוות ההגברה והתאורה שעבדו מכל הלב :יוחנן ,יהודה ,רן ועוזי.
• שרה מורלי – שתרמה שעות רבות מזמנה בעזרה לקטעי הדרמה ,ובכתיבת כל הטקסט של הטקס.
• שרון ברנד ואריה רוטנברג – על הייעוץ והעזרה.
• תודה לכל הסדרנים המבוגרים שהתנדבו לעזור בטקס ותודה מיוחדת לאיתן שאער שגייס חלק מן
הסדרנים.
• תודה גם לסדרנים הצעירים ועובדי הבמה :יהונתן פרנצוס ,עמיחי נחמני ,נריה סילברמן ,ינון גייזל,
שאולי סמואל ,יאיר גזונדהייט ,וכל האחרים שעזרו בזמן החזרה הגנרלית ובטקס עצמו ,ולאיילה
ברנד – האחראית על גיוסם.
ונעבור למופיעים עצמם:
• להקת הנוער – מתן מילנר ,איתן הולנדר וחיים פרידמן.
• מקהלת הבנים מכיתות ג-ה בניצוחם של שרה קרנגל ואלונה קול.
• חוגי הדרמה בהנחיית ניקול רוזנפלד.
• רקדני כיתות י"ב ורקדניות כיתות ג'-ה' – בהנחיית רותי בן דוד ועוזרותיה :רותם ספיר ,הודיה
סלומון ,הודיה רוזנברג ,עדינה שטרן ,אמונה בן אברהם ותהילה בן דוד .ותודה מיוחדת מגיעה לליאור
בן ישר – על הובלת התלבושות.
• מקהלת ילדי גן חובה – בהנחיית אורה שמאי וענת רון ,ועוזרותיהן :רעות רון ,טל רון ,נורית רוזנברג,
איילת השחר כהן ,וכל אלה שעזרו עם הילדים בטקס עצמו.
• מופע הספורט בו הופיעו בנים מכיתות ד'-ו' בהדרכת אריאלה גלזר ושרי ישי.
• מופע ילדי שלווה – בהנחיית הדס פריזנט וכל המתנדבים ובנות השרות הלאומי ,וכן תודה לחגית
פרלמן – האחראית על מועדון שלווה.
• מופע תעשיה :בנות כיתות ו',ז',ט' ובנים מכיתה ז' – בהנחיית עיטל שחור ,נעמי צאל וניצן זף.
• דגלנות :תודה גדולה לשבט הרא"ה ומדריכיהם :רבקה ארביב ,נעה הכהן ,גבריאל סונא ואייל
קופרמן.
כמו כן ,אנו מודות לכל המופיעים האחרים בטקס:
• הרב אמנון בזק – דבר תורה.
• אשר קרימלובסקי – תפילת אל מלא רחמים.
• דוד סרי – קריאת פרק מהתנ"ך.
• שי בלקין – הנביא על הגג.
• בת-חן שלזינגר – קטע הקראה.
• אבינועם ישראל וגלעד סולטר – תופים וחצוצרה.
• נורית גודמן – המנחה.
• לתוקעים בשופר :חמי אבנרי ,שנן שר ,יאיר גנטק ,יוסי דוידמן ,יהודה והב ,ינון נתנאל ,אבישי מילנר
ויתכן שישנם נוספים אשר איננו יודעות שתקעו – תודה לכולם!
• לכל העוזרות בהכנת התלבושות :תמר וידר ,אמירה אנסבכר ,מרים אלעזרי ,אורה מייזליש וכל
השאר.
• לזאבי עתיק – על העזרה בענייני החשמל.
ולכל שאר האנשים הרבים שנתנו ידם למען הצלחת הטקס:
נעמה אלפסי ,חדוה ברס ,אסי צובל ,רמי ועקנין ,רפי אוסטרוף ,רונית דוידמן ,מעוז דוידמן ,צורית אליצור ,פם
פז ,שרה דון ,מרים שמיר ,תומר מוסקוביץ ,אבישי לנדאו ,בנצי ורקר ,רונית מוסקוביץ ,פאני סלומון ,תמר
שפיצר ,חגית הולנדר ,פול סולטר ,הדסה בן לולו ,דוד לב ציון ,ושאר האנשים ששמם לא הגיע לידינו...

תודה גדולה לכולם! – בלי כל אחד ואחד מכם ,לא ניתן היה לקיים את הטקס.
מצוות הטקס :תמי דויטש ,נעה יסלזון ,שירה שר ,עליזה ישראל ,אסתי קליין וללי אוסטרוף

לקהילת אלון-שבות

אלישבע גינזבורג

רבים האנשים ששיבחו והודו למארגני טקס יום העצמאות באינטרנט .אני חשבתי להודות
ב"חידוש באלו"ש" כי עדיין אין לכולם אינטרנט (ואולי כך זה יישמר גם בארכיון).
אנחנו חיים באלון שבות  36שנים .יום העצמאות הראשון היה לאחר שהיינו ביישוב שלושה
חודשים .ערכנו – משפ' גינזבורג ומשפ' שפר – טקס קטנטן במקום בו נמצא היום גן הילדים ,במשעול
הגפן 2 .המשפחות באו מ"הקיבוץ הדתי" וניסינו להמשיך את המסורת היפה שהיתה בקיבוץ .גדליה
הרים את הדגל ובלהה אמרה דברי חג ,ושרנו עם ילדינו את "התקווה".
מאז ,מידי שנה ,עורך היישוב את טקס יום העצמאות בשירה ,בריקודים ,ריקוד דגלים והרבה
שמחה .כל שנה מושקעת עבודה גדולה ,רעיונות מקוריים ,והשתתפות של כמעט כל תושבי היישוב.
נדמה לי שזה החג של קהילתנו.
השנה היתה לי הרגשה שהטקס היה מושלם .מלא תוכן ,מלא שמחה וכישרונות ברוכים
הופיעו על הבמה .הרקדת הילדים והנוער היתה ברמה (רותי – את גדולה!) המשואות ,ההצגה ,ממש
נפלא .הכל תיקתק בהצלחה.
לכל העושים והיועצים – יישר כוח גדול.
אפילו זכרו שוב לדאוג לוותיקים .יבואו על הברכה החושבים והעושים.
* הערה :לאור הרגשתי שזה האירוע המרכזי של השנה ,ולאור העובדה שיישובנו הולך וגדל וכל
התושבים רוצים להיות שותפים ,אני מציעה לתכנן מושבים נוספים – טריבונות בלעז – ולאפשר בכך
ליותר אנשים להשתתף בנוחיות באירוע.

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

תודה

משפחת קופרמן

ברצוננו להודות לחברינו היקרים באלון שבות שעזרו לנו בשנה האחרונה לעבור תקופה קשה
ומיוחדת .תודה לכל החברים שנכנסו לבקר ,שהקשרו והתעניינו .תודה לחברי המניינים בשבתות.
למארגני התפילות ולמשתתפים הקבועים .למשתתפי תפילת הערבית בתקופה האחרונה .תודה
לשכנות ולחברות שבמשך שבועיים של אבל פינקו אותנו מכל טוב  .הרגשנו שאנו חלק ממשפחה
רחבה משפחת אלון שבות.
תנחומים
תנחומים
לחנוך שלפין
לגדעון קלימיאן
על פטירת אמו
על פטירת אמו
ברט ז"ל
טובה ז"ל
תנחומים
ליעל אברהמי
על פטירת אמה
מרים (מירל) ז"ל

כך נולד כוכב

זאב ולק

על החזן ר' צודיק גרינוולד ,שזכינו לשמוע את רינתו בשבת ,בליווי מקהלת "רינת" בניצוח נתי ברעם.
כאשר חיים ויינגרטן הציע לקיים שבת חזנות לפני יותר מעשור שנים השתוממו רבים ,אחרים הביעו
את מחאתם ונוספים ראו בזה שיגעון חולף .והנה זכינו ב"ה לחוות מידי שנה בשנה ,שתים-עשרה
פעמים ברציפות בתפילה מרוממת כזו.
שונה היה החזן של שנה זו ,ר' צודיק גרינוולד ,מכל אלו שקדמו לו ,משום שהוא עדיין עול-ימים ,בן
כ"ח בלבד ,וטרם יצא שמו לתהילה כקודמיו אצלנו .ודווקא משום כך הייתה ההפתעה גדולה
שבעתיים.
זה הזמן לספר באיזו דרך מקרית התגלה כישרונו של ר' צודיק .היה זה כאשר עבד לפרנסתו כשכיר
בחנות למיצים טריים בשכונת "גאולה" .תוך כדי עבודתו אהב לפזם שירי קודש להנאתו ולהנאת
הקונים .עד שיום אחד ,לפני שנים לא רבות ,חלף ליד החנות החזן הידוע ר' משה שטרן .הוא כל-כך
התלהב מקול הזמיר הבוקע בינות לבקבוקי המיץ ,עד שנכנס לחנות והודיע למֹוכֵר המופתע" :אתה
נועדת לגדולות ,מעכשיו תגיע אלי בקביעות אחרי העבודה ואני כבר אטפח ואפ ֵַתח את קולך...
ההופעה הגדולה הראשונה של גרינוולד הייתה בקונצרט החזנות המרשים ,שהתקיים בבנייני-האומה
לכבוד החזן משה שטרן למלאת לו שבעים שנה .בהזדמנות חגיגית זו ביקש בעל השמחה להעלות על
הבמה את התגלית שלו ,את ר' צודיק גרינוולד .החזן החדש הופיע בקטע "אשא עיני אל ההרים"
והקסים את הקהל ,שנעמד על רגליו ומחא לו כפיים שעה ארוכה .כך נולד כוכב בשמי החזנות...

אין לנו אלא להודות מקרב לב לכל מי שנתנו יד לשבת החזנות ,ובהם למארחים את
הזמרים ומשפחותיהם ,למארגנים את הקידוש לאחר תפילת שחרית ,לגבאים ,לכל מי
שתרם מכספו לכיסוי ההוצאות ולכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה...

ברכותינו לרב ישראל רוזן ,ראש מכון 'צומת',
על קבלת 'פרס לב' לתורה ומדע
מטעם 'מכון לב' וארגון אנשי מדע שומרי תורה.

גיזום שיחים עצים ביישוב
כמידי שנה בתקופה זו ,קיים שוב הצורך לגזום את השיחים ואת העצים שענפיהם גדלו באופן
שמפריע למהלך העוברים והשבים במדרכות ו/או בשבילי היישוב .שיחים ו/או עצים הגדלים בשטחים
ציבוריים ייגזמו ע"י קבלן הגינון של הוועד.
עפ"י החוק ,עבודות הגיזום של שיחים ו/או עצים הגדלים בשטח פרטי ושענפיהם מפריעים למהלך
העוברים והשבים במדרכות ו/או בשבילים הציבוריים ,צריכות להתבצע ע"י בעל הקרקע הפרטית.
לכן אפוא ,נבקש מכל בע ל גינה פרטית ביישוב שענפי שיחים ו/או ענפי עצים שבגינתו ,גדלו לכיוון
המדרכות ו/או השבילים הציבוריים ומפריעים למעברם של הולכי הרגל ,לדאוג לגיזומם בהקדם
האפשרי.

בתודה על שיתוף הפעולה וברכת קיץ חמים ונעים
מזכירות היישוב

חוג בחסידות לנשים -מליקוטי מוהר"ן  -לעילוי נשמת ר' אהרון קופרמן
יתקיים מידי שבוע בבית משפחת קופרמן ,רח' הזית 3
בהדרכת הגב' ליליאנה ריצ'מן
פרטים על מועד התחלה וזמן מדויק ניתן לקבל בטל.02-9931414 :
שרה קופרמן.

הודעה לתושבים
בתאריך  27.5.08יתקיים יום רענון שנתי לשומרים ויום הכשרה למי שלא שירת בצבא ומעוניין לשמור.
אימוני רענון יבוצעו בלו"ז הבא.20:00 – 18:00 , 18:00 -16:00 , 16:00 -14:00 , 10:00 - 08:00 :
השתתפות באימון מחייבת רישום מראש עד יום ראשון  25.5.08בטלפון.02-9309627 :
יש להגיע לאימון עם לבוש ארוך המתאים לאימון ולניקוי נשק ,נעלים ,אטמים ,עפרון/עט ועם הטופס
(למי שנשלחה הודעה בדואר) המאשר ביצוע הרענון.
יש להגיע עשר דקות לפני תחילת האימון.
שומר לא יוכל לשמור אם לא ביצע אימון כנ"ל בתוך שנה ממועד בו נדרש לשמור.
שומר הרוצה להסתמך על אימון שביצע במסגרת מילואים יעביר אלי את הטופס המצורף המאשר
ביצוע רענון ממולא וחתום על ידי מי שהעביר לו אימון במסגרת המילואים.
אימוני

רענון

אלו

נעשים

על

פי

הקצאה

של

הצבא

ומבוצעים

אחת

לשנה.

 מי שלא שירת בצה"ל ורוצה לשמור ביישוב ,יכול להירשם ,האימון יתקיים יום שלם בין השעות
.20:00 – 8:00
מסירת נשק לאזרחים:
הצבא מבצע תהליך ארגון מחדש בעניין נשקים בשלבים כדלקמן (ועל אחריות הצבא):
תושב לא יוכל להחזיק נשק קבוע ללא הרשאה אישית בתוקף.
א.
תושב יוכל לקבל נשק לצורכי שמירה ביישוב בלבד.
ב.
אין להוציא מהיישוב נשק שנופק בהרשאה זמנית (כללית/כחול) לכל צורך.
ג.
תושבים שנכון להיום מחזיקים נשק קבוע לצורכי שמירה בישוב בהרשאה
ד.
אישית או זמנית ימשיכו לשאת את הנשק כשלב ביניים לחודשיים שלושה.
בעלי הרשאה אישית שפג תוקף הרשיון שלהם ( 5שנים) יצטרכו לבצע
ה.
הליך רישוי חדש ועד סיומו יקבלו נשק בהרשאה כללית ולמשימות שמירה בלבד.
שומר חדש יוכל לקבל נשק רק לאחר שמלא טפסים לקבלת הרשאה זמנית
ו.
וקבל אישור ראשוני מהצבא לשאת נשק לצורכי שמירה ,לאחר מכן יועברו הטפסים
להליך הרשאה אישית.
בקורת נשק בתאריך  4.6.08שימו לב התאריך שונה:
נשקים יתקבלו לביקורת כשהם נקיים .נשק לא נקי לא יוחזר לתושב.
הביקורת תעשה ביום רביעי  4.6.08בין השעות .13:00-18:00
ניתן להפקיד את הנשק לביקורת בימים ראשון ושלישי.
* תושב שלא יביא את נשקו לביקורת ,או יביאו לא נקי ומטופל כנדרש ,לא יוכל לקבל נשק
מהנשקייה.
חתימה על נשקים לאחר הביקורת תעשה בנוסף על זמני הפתיחה הרגילים ,ביום הביקורת בשעות
. 22:00 - 21:00

איתן ניסן  -רבש"ץ

057-8135178

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לאהרון-דב ולאה פריימן להולדת הנין ,בן ליפעת ומשה.
לבני ודניאלה גור להולדת הנכדה רותם ,בת לרויטל ואיציק הלברשטט.

פינת המודעה הקטנה
טרמפיסט צעיר איבד פלאפון בתוך מכונית של תושבת אלון-שבות .הוא עלה לטרמפ'
יומיים אחרי פסח בצומת גילה ונסע עד צומת הגוש .הוא ישב מאחורי הנהגת ,ויתכן
שהפלאפון עדיין מונח על הרצפה במכונית
אם מצאת את הפלאפון במכוניתך אנא התקשרי ל050-9377631 -
בטקס יום העצמאות נמצאה באמפי מצלמה .אפשר לקבלה לפי סימנים .ברסלאור
9934464
ביום רביעי ,ט' אייר  14.5נשכח ז'קט נשי בטרמפ מירושלים לאלון שבות052-6763880 .
מציאות – הצטברו אצלנו במשך הזמן אבידות שנשמח להחזירן לבעליהן :צלחת הגשה
מזכוכית (מבר המצווה של אביעד) ,סכין רחבה מוכספת לחיתוך עוגה ,קפוצון שחור מס' 2
משפ' דון 9309549
 ,kishkooקפוצון שחור מידה  Sשל "תמנון"
בבית משפ' קופרמן נשארו מס' סירים שהובאו לביתם בזמן השבעה על אהרון ז"ל .ישמחו
להחזירם לבעליהם.

ישר כח והמון תודה לצוות טקס יום העצמאות :תמי דויטש ,נעה יסלזון,
שירה שר ,עליזה ישראל ,אסתי קליין וללי אוסטרוף
שעמלו וטרחו
שבועות ,ימים ,ושעות רבות ,על תכנון הטקס ,הפקתו וביצועו.
תודה רבה!
אנו נערכים לתכנון פעילות התרבות בחופש הגדול וכן בשנת תשס"ט.
לשם כך תיערך פגישה בה יעלו רעיונות ויוזמות לפעילויות תרבות ביישוב .
בפגישה נקים את ועדות החודשים ,כפי שהיה השנה  -לכל חודש ימונו  2-3אנשים שאחראים
על פעילות החודש.
אם יש לך רעיונות ,או אם בא לך גם לעשות ,את/ה מוזמן/נת לפגישה שתתקיים ביום

רביעי ח' בסיון ( )11.6בבית המדרש בבית הכנסת האשכנזי בשכונת גבעת הברכה
בשעה .20:30
כולם מוזמנים!

ועדת תרבות

יום ירושלים ביישובנו
ועדת תרבות שמחה להודיע על התכניות הבאות לכבוד יום ירושלים,
ומזמינה את הציבור להשתתף באירועים השונים:
שבת חגיגית לכבוד יום שחרור ירושלים וגוש עציון -
שבת פרשת במדבר -כ"ו באייר ()31.5
.1
.2
.3
.4

שיעור משותף לכל היישוב "שאלו שלום ירושלים"
השיעור יינתן על ידי הרב אלחנן סמט בבית הכנסת המרכזי בשכונת "גבעת העץ"
בשעה . 10:30
תערוכת ציורים של אומני אלון שבות "ירושלים שלי"
התערוכה תיפתח בשבת בבוקר אחרי התפילה באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ".
"והגדת לבנך" על שחרור ירושלים
מפגש ִ
בשעה  16:45יתקיים מפגש בו יספרו "ילדי כפר עציון" מיישובנו על שחרור הגוש.
אורח הכבוד – חנן פורת .באולם השמחות בשכונת "גבעת הברכה".
סיור "ושבו בנים לגבולם"
בשעה  17:45נפגש בשער החדש ונצא לסיור בנושא "שחרור גוש עציון" בו ישולבו
עדויות מפי חברים שחוו את שחרור הגוש .הסיור בהדרכת אריה רוטנברג.

מסיבת יום ירושלים -
ביום ראשון בערב אור לכ"ח באייר ( )1.6באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ".

הערב יתקיים בסימן "אם אשכחך ירושלים" ובו נעלה זיכרונות מהימים הגורליים לפני
ארבעים ואחת שנה בהם זכינו לאיחודה של העיר.
בתכנית:
● חיילינו מספרים את סיפורם האישי על לחימתם בירושלים ועל שחרור העיר העתיקה
והר הבית
● חברים מספרים על השפעת מלחמת ששת הימים עליהם ועל קהילותיהם בגולה.
● שירי ירושלים.
● מצגת.
●כיבוד לכבוד יום ירושלים (סעודת מצווה קלה).

" למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט" (ישעיהו ס"ב ,א)
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".

אנחנו זקוקים לעזרה בקישוט אולם השמחות למסיבת יום ירושלים וכן עזרה
בכיבוד.
נא לפנות:
מיכל לנדר 9309444 :
גליה דסברג 9938213
תודה
ועדת תרבות

גן דליה

ההרשמה לגן דליה לשנה"ל תשס"ט הבאה עלינו לטובה נמצאת בעיצומה.
 גנון רב גילאי מגיל  1שנה עד  3שנים. צוות מסור ומיומן עם שנים רבות של ניסיון. -הגן פועל משעה  7:30ועד לשעה  ,16:00עם גמישות למעוניינים בכך.

התקשרו עכשיו לדליה .050-7872364 / 02-9931082
אין דבר העומד בפני הרצון!
לשרית סמואל
בעוברך את מבחן הנהיגה וקבלת ה"רשיון"
אני מברכים אותך על ההתמדה ,העקשנות וההצלחה
ומאחלים לך עצמאות ונהיגה נכונה!
משפחת גינזבורג והחברים

לנשות אלון שבות!
חדש! חדש! חדש!
כאן באלון שבות ..קרוב לבית..

"חיטוב ועיצוב הגוף"
מקסימום תוצאות במינימום השקעה!
✓
✓
✓
✓
✓

אימון ממוקד
יחס ותמיכה אישית
התאמה לצרכים אישיים
עבודה על איזורים בעייתים
רמה גבוהה ומקצועית

הירשמי עוד היום לשיעור היכרות ללא תשלום
מס' מקומות מוגבל!
לפרטים והרשמה :יפעת חיון  B.edבחינוך גופני ומאמנת אישית
9933905 054-2170744

מכירת כובעים

ביום ראשון ,כ' אייר ( )25.7.08בשעות22:30 – 19:30 :
אצל יעל יוליס התאנה 9931233 25

לוגו צומת ..............................................

מרכז מבקרים  -חווית 'צומת'
הרב ישראל רוזן
מי שביקש בחדשים האחרונים לחגוג שמחה
באולם של מכון 'צומת' נתקל בסירוב אדיב.
מי שעלה בשביל המרוצף מהשער הישן
לישיבה נתקל בעבודות בינוי .מה קורה
שם?
הנה התשובה :במכון 'צומת' החלטנו סו"ס
לממש את יעודו של המבנה :מרכז מבקרים
פעיל לתורה ומדע ,הלכה וטכנולוגיה.
שכרנו חברה המתמחה בתכנון מוזיאונים
מודרניים (תכננה בין השאר את מוזיאוני
המדע בירושלים ובחיפה) .זו תכננה את
מרכז המבקרים שלנו לפרטיו ,כולל עיצוב,
פריטי המחשה וחלוקה מרכזית ל 3-אגפים:
בטחון ,רפואה ו'עונג שבת'.
המסר של הפרוייקט הוא חינוכי-לימודי
ומרכז חוויתי-אקטיבי לכל המשפחה .אנו
מקווים כי מרכז מבקרים זה יהפוך גם לגורם תיירותי (הכל יהיה דו-לשוני) ,ואלון שבות תשמש חוליה
מרכזית בהנחלת השילוב שבין התורה והחיים המודרניים.
באתר האינטרנט החדש שלנו ניתן לראות מצגת קצרה לפרוייקט זה ,בעברית ובאנגלית
( .)www.zomet.org.ilאנו מחפשים תורם/ים לפרוייקט .מתאים מאד להנצחה .פרטים באתר! או
בטלפון ( 0524-295294המנהל ,דן מראנץ)( 0524-295290 ,הרב ישראל רוזן ,ראש המכון).

מהנעשה בבני עקיבא

יואל פרנקנבורג -קומונר

מדריכי שבט שבות -איילה ,מורית וצבי ,עזבו את ההדרכה בשבת האחרונה .זו הזדמנות לומר להם
תודה על יותר משנה וחצי של השקעה בלתי פוסקת בחניכים ובסניף .כמובן ,דרכם בסניף כבוגרים
וכמדריכים עוד לא הסתיימה לגמרי ...אבל בכל זאת -באופן רשמי ,המדריכים המיתולוגיים עזבו...
התחילו לבנות את הסניף! ברוך ה' ,הרגע המיוחל הגיע .התחילו לפרק את מבנה הסניף הישן במטרה
לחדש אותו .מראש ,אנו מודים לכל העוסקים והעוסקות במלאכת הקודש .בציפייה דרוכה  -כולנו
מצפים לבנייתו המחודשת של הסניף .בהזדמנות זו אנו מזכירים לכל מאן-דבעי שלחניכים היה קר
בחורף האחרון .אנא  -השתדלו לזרז את הבנייה על מנת שתהיה פינה חמה ,גם לחניכים ,בחורף הבא.
פותחים את הבית והלב :בע"ה ,בשבת פרשת "במדבר" יתארחו ביישוב שלנו קבוצה של כ 20 -בנים
ובנות שעושים שנת שירות במסגרת אירגון שנקרא 'אחרי' .הם יתארחו אצל משפחות ,וייפגשו עם
הנוער ביישוב .נשמח לשיתוף פעולה של כולם באירוח לבבי ובפנים שמחות.

אתם – שחיפשתם יישוב קהילתי
ועוד לא ברור לכם אם מצאתם
אתם – שרק לאחרונה הגעתם ליישוב
ואתה – שהגעת לפני שנתיים,
את -שהתרגשת כשקיבלת עוגה מהשכנים
ואת – שלא קיבלת...

אתכם ,תושבים חדשים

(ותושבים שהיו פעם חדשים)

נשמח לראות
בערב שבו אנו מעוניינים לשפר את קליטת התושבים
שיגיעו ,בע"ה ,בקיץ הקרוב.
בערב זה נשמח לשמוע חוויות שלכם (גם לחיוב ,וגם לשיפור)
ולתכנן תכניות להמשך ,על קפה ועוגה.
הפגישה תתקיים ,בע"ה ,ביום שלישי ,כ"ב באייר ()27.5
בבית משפחת דסברג ,רחוב כ"ח באייר 39
מצפים לראותכם
ועדת קליטה

לברורים:

גליה דסברג 9938213

רחל וולף 9938380

שרה חדיד 9931104

(דווקא אם אתם מרגישים מאוכזבים או לא מחוברים עדיין ליישוב ,נשמח שתבואו)

