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מידעון אלון שבות

כניסת שבת

יציאת שבת

19:29

20:31
–––––––––––––––––––––––––––

עבודות חידוש ופתוח

ועדת בניה

אנו שמחים לעדכן כי בשבועות הקרובים תתחלנה אי"ה במרכז הישוב ,בשכונת 'גבעת העץ':
• הקמת כבש לעזרת הנשים בביהכנ"ס.
• הרחבת סניף בנק המזרחי.
• עבודות לחידוש כל רחבת המרכז.
כבש ('רמפה') לעזרת נשים:
על מנת לאפשר גישה נוחה גם למתקשים בהליכה ,נדרש לבניה כבש לכסא גלגלים .לפיכך פורסמה
לפני מספר חודשים תוכנית לכבש זה ,אשר יוצאת לביצוע לאחר שהושלם התכנון האדריכלי ,והושג
המימון הכספי המתאים.
הרחבת סניף בנק מזרחי:
בהתאם לתוכניות שפורסמו בעבר ,יחלו העבודות להרחבת סניף בנק המזרחי ,הרחבה שתאפשר לבנק
להתקין כאן מכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים (כספומט) .הנהלת הבנק התחייבה בהסכם עם הוועד,
להתקין את הכספומט מייד עם תום העבודות.
מטבע הדברים במהלך ביצוע העבודות ,יהיו ברחבה לכלוך רב ומחסומים שימנעו מהלך עוברים
ושבים .אנו נעשה כל מאמץ כדי להקטין את אי הנוחיות שתיגרם לציבור במהלך העבודות ונודה
מראש על הבנת הדברים ושיתוף הפעולה עימנו ,גם בנושא זה.
חידוש הרחבה במרכז:
בימים אלו מסתיים התכנון לחידוש ושדרוג רחבת המרכז בשכונת 'גבעת העץ' ,רחבה שנבנתה כאן
לפני שנים רבות .במסגרת החידוש והשדרוג ,יוחלפו כל האריחים ,יותקנו ספסלי ישיבה מאבן ,יותקנו
עמודי תאורה חדשים וכו' .לכשתושלם התוכנית היא תוצג כמקובל לציבור הרחב.
מועד הביצוע של השדרוג טרם נקבע ,ומותנה גם בתזמון המתאים ,שכן יש לסיים פרויקט מסוג זה
לפני החגים הבעל"ט ולפני תחילת עונת הגשמים .לפיכך באם לא יהיה סיפק בידנו לבצע זאת עד לסוף
קיץ תשס"ח ,ניאלץ לדחותן עד לתחילת האביב תשס"ט.

ההרשמה לפעילות חות"ם
חופש  -תורה ְמ ַשמחת מ -ג' בתמוז עד כ"א בתמוז
לימוד לגילאי  8ומעלה לבנים ובנות בנפרד.
לפרטים נוספים ולהרשמה :נא להתקשר לרכז  -אורי זיו טל052-7280180 :

בעיית הדיור באלון שבות

עטרה סנובל

אני כותבת מתוך מצוקה קשה שחווים ידידינו הרבים באלון שבות ,חלקם גרים ביישוב כבר שנים רבות,
שייאלצו לעזוב ככל הנראה את היישוב בקרוב בשל מצוקת הדיור.
לפני מספר שנים היתה אופציה של בניה ,כאשר התושבים התבקשו להצביע בעד אופציה של בניית  120יחידות
דיור 60 ,יח"ד או  24יח"ד .מסיבה שאינה מובנת לי כלל הצביע הרוב עבור פיתוח ובניה של  24יחידות בלבד,
הוא פרוייקט המשתלות שנבנה היום .כבר אז נראתה לי ההחלטה מוטעית ,אבל גודל הבעיה מבחינה חברתית ,
התישבותית וציונית ,מתבררת במלא עצמתה רק עכשיו ,כאשר כל כך הרבה תושבים שהם חלק חשוב ותורם
מהיישוב נאלצים לעזוב ,וכאשר ישנה הקפאה כמעט מוחלטת של בניה בשטחים.
אני מודה שגדלתי ביישוב קטן ,ותמיד רציתי לגור ביישוב קטן ,אבל אם הדבר בא על חשבון בניה והתרחבות
בארץ ישראל  -אני מאמינה שעת לעשות לה' .מדובר על כך שהיו אישורים ביטחוניים וממשלתיים ,והתושבים
הם אלה שהחליטו נגד הבניה.
אבל מה שהיה היה ,ואין לנו אלא להביט לעבר העתיד.
שאלתי היא ,אם היתה אפשרות של בניה בעבר ,כולל אישורים והיתרים נדרשים ,מדוע אי אפשר לפעול
ולהשתדל עתה לתקן את המעוות .אני מתארת לעצמי שאפילו אלה שהצביעו בעבר נגד בניה לא יחושו בנוח עם
העובדה שידידיהם ושכניהם שתורמים לקהילת אלון שבות כבר שנים רבות ייאלצו לעזוב ,שלא לדבר על
משפחות רבות נוספות מחוץ ליישוב שהיו רוצים לבנות את ביתם כאן .בנוסף ,ילדי תושבים שגרו כל חייהם
ביישוב ורוצים לבנות ביתם כאן אינם מסוגלים ,והדורות הבאים בכלל.
אמנם היום הכיוון של הממשלה הוא לצערנו להרוס ולא לבנות .אך ממשלה היא דבר מתחלף .חשוב שנגייס
היום תמיכה ציבורית לבניית השלב הבא באלון שבות ,עם תכניות ותקציבים מעודכנים ,כדי שכאשר תקום
בע"ה ממשלה שכן תומכת בבניה התושבים לא יהיו אלה שיעצרו את התהליך.
הצעה זו מן הסתם לא תעזור לעשרות המשפחות ביישוב שנתונות במצוקה מיידית .עם זאת ,אולי לפחות עבור
הדורות הבאים נוכל לתקן את העיוות של העבר.
לשם הגילוי הנאות ,הכותבת בונה בית בפרויקט המשתלות ומעוניינת בהרחבה לא למטרת רווח "אישי"

פירות שביעית

הרב יוסף צבי רימון

כתבתי בחידוש באלו"ש על כללים בקטיף פירות שביעית .בין השאר ציינתי את דברי הרב קוק שיש
לבקש רשות (או שיש שלט המורה על ההיתר לקטוף) .פנו אלי רבים מבני היישוב ,ואמרו שזו טרחה
עבורם לכתוב שלט בכל מ קום ,ולכן הציעו שבאלון שבות הדברים יהיו הפוכים .כיוון שמן הסתם
אנשים כאן מוכנים שיקטפו את פירותיהם ,הרי שניתן לקטוף (בתנאים שהזכרתי בפעם הקודמת,
בכמות קטנה ובזהירות שלא להרוס ענפים או דברים אחרים) גם ללא אישור ,אלא אם כן ישנו שלט
המורה על קטיף בשעות מסוימות או על קטיף בנוכחות בעל הגינה שיכול לתת הנחיות לקטיף נכון
שאיננו פוגע בעצים או בגינה.
שנזכה לאכול פירות שביעית בקדושה ובטהרה ,מבלי לפגוע ברכוש חבירנו,

קהילת אלון שבות היקרה!
לקראת יציאתנו לתקופת מגורים בירושלים,
אנו יוצאים ספוגים מהעושר הערכי שקהילתנו מצטיינת בו -התורה והחסד ,השכנות והטוב -מהווים
עבורנו מטען אשר יקרין על פעילויותנו בירושלים.
תודה מקרב לב!
נשמח כמובן להמשיך להיות בקשרdansba@netvision.net.il 052-8685484 .
להתראות
דוד ונעמי ,שירה אביעד ,מיכל ,עמיחי ואוריה אנסבכר

עוד על מסיבת יום ירושלים:
לצערנו נשמטה שורה חשובה במניין התודות.
תודה גדולה לישעיהו יחיאלי על הליווי המוזיקלי באקורדיון לאורך הערב.
נגינתו תרמה רבות לאווירה הנעימה והקהילתית בערב.

מלווה מלכה קהילתי
בהוקרה לרב רימון ול"תעסוקטיף"
לרגל הענקת "אות הנשיא למתנדב" לשנת תשס"ח לרב רימון
על פעילותו העצומה למען אנשי גוש קטיף במסגרת הארגון "תעסוקטיף"
נקיים במוצאי שבת פרשת "חקת" ,ב' תמוז 05.07.08
מלווה מלכה קהילתי
בשעה 21:30
באולם השמחות ב"גבעת העץ".
בתכנית:
לווי מוזיקלי  -פול סולטר
דברי ברכה :הרב גדעון פרל
עו"ד תומר מוסקוביץ' ,סמנכ"ל מנהלת סל"ע
"קרן אור" :הארה בעזרת "תעסוקטיף"  -יהודה גרוס ,נוה דקלים
סרט מולטימדיה על פעילות הארגון "תעסוקטיף"
"הדמעה של הרב לוקסטין" :חוויות מהעולם היהודי בעזרה לאנשי גוש קטיף -בני גור
חסד של תורה :הרב יוסף צבי רימון
הציבור מוזמן!
מתנדבים לארגון הערב מוזמנים לפנות לעטרה סנובל
asnowbell@gmail.com
930-9237

מי שמעוניין לארח משפחה מגוש קטיף בשבת פרשת חקת
מוזמן גם הוא ליצור קשר!

הפגישה שנדחתה
אנו נערכים לתכנון פעילות התרבות לחופשה הגדולה וכן לשנת תשס"ט .לשם כך תיערך
פגישה בה יעלו רעיונות ויוזמות לפעילויות תרבות בישוב .
בפגישה נקים את ועדות החודשים ,כפי שהיה השנה -לכל חודש שניים שלושה אנשים
שאחראים על פעילות החודש.
אם יש לך רעיונות או אם בא לך גם לעשות את/ה מוזמן/נת
הפגישה תתקיים ביום שלישי כ"ח בסיון ( )1.7בבית הכנסת האשכנזי
בשכונת "גבעת הברכה" בשעה .21:00
נוער ומבוגרים,כולם מוזמנים!
לפרטים והסברים ,נעמה אלפסי9938408 :

הצגה לכבוד פתיחת החופש הגדול
תאטרון תאיר מציג:

"היתקלות"

במוצב צבאי קטן ומבולגן ,בלילה האחרון של השנה העברית ,נפגשים שני הפכים:
אבי – חייל מילואים חובש כיפה ורותם – חייל חילוני בשירות חובה
שניהם חייבים להיות בבית בראש השנה ,אולם ,בשל מחסור בכוח אדם ,רק אחד מהם
יוכל לממש את החופשה הנכספת .מי מהם ראוי לצאת?
במהלך הלילה המשותף במוצב ,נאלץ כל אחד מהם להגן על עולם הערכים שלו ,מה
שמביא את שניהם לחשבון נפש המוביל לתובנות חדשות לגבי זהותם ,אמונתם
ואישיותם.
ההצגה משלבת רצינות וצחוק ועוסקת בשאלות של זהות יהודית וישראלית מול זהות
אוניברסלית ,שירות בצה"ל ,כלל מול פרט ,חדש מול ישן וסוגיות אחרות ,העומדות
בבסיס הגדרת הזהות העצמית של כל אחד מאתנו.
משך הצגה :שעה ורבע
כתיבה ובימוי :דביר שרייבר
שחקנים :גלעד אלפסי ( משלנו!)  -אבי אביתר לזר  -רותם
לנוער ומבוגרים!

ההצגה תתקיים ביום רביעי אור לראש חודש תמוז ,2.7 ,בשעה 21:00
באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ"
מחיר כניסה ₪ 25 :לנוער₪ 20:
רישום מוקדם במשרד הוועד ₪ 20 :לנוער₪ 15:
או אצל יוסי רכז הנוער0502135376 :

לתושבי אלון שבות
לאחר עיכובים ומאמצים רבים התחילו עבודות הבניה בסניף בני עקיבא .הקבלן סיים
להרוס ולפנות ,ועומד להתחיל במרץ בבנייה .אנו מקווים שבפחות מחצי שנה ניתן
יהיה להיכנס לסניף החדש.
רוב הכסף לבניית הסניף ישנו (סכום של כ  )1,1000,000ש"ח ,ועדיין אנו חסרים סכום
של כ .₪ 300,000
מקורות המימון לכסף שהושגו עד עתה הם :מקורות ממשלתיים ,וועד אלון שבות ,ותרומות שנאספו
מכ 50 -משפחות מהיישוב.
אנו חוזרים לבקש את עזרת שאר המשפחות באיסוף הכספים לשיפוץ הסניף ,אנא עשו מאמץ
להיענות בחיוב ולתרום בעין יפה.
ניתן לתרום בצ'ק ,או דרך הוועד בהוראת קבע של עד שלוש שנים,
או בכרטיס אשראי ,ולקבל קבלה להחזר מס.
אם משהו מעוניין להנציח קרוב משפחה ע"י תרומה של ארון קודש,
ריהוט ,בימה ,הסקה וכו'  ,אנא שיפנה לג'רמי קורניץ.
תבואו על הברכה,
בב"ח לתו"ע,
צוות ההורים שהתגייס לעניין
************ ***************************************************************************

משפחת____________________
אנו מבקשים לתרום (סמן את הדרך המבוקשת) :
הוראת קבע דרך ועד הישוב:
 ₪ 50 למשך __________ ( )1-3שנים
 ₪ 100 למשך __________ ( )1-3שנים
 ₪ 120 למשך __________ ( )1-3שנים
 ₪ 180 למשך __________ ( )1-3שנים
 או סכום אחר __________________________
למעוניינים ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך בני עקיבא ,ולקבל קבלה להחזר מס.
שם בעל הכרטיס _______________ סוג הכרטיס__________________
מספר כרטיס _____________________ תוקף _______________
סכום חודשי _____________ מספר תשלומים ___________
למעוניינים ניתן גם לקבל קבלות לפטור ממס בארה"ב (פרטים אצל ג'רמי קורניץ)

רישמו לפניכם ביומנים
האירוע המרכזי של החופש הגדול מתקרב:
ביום חמישי יד' תמוז)17.7( ,
בשעה 16:30
באולם שמחות וגן
השעשועים בשכונת
"גבעת העץ".

להתראות
חניכי בני עקיבא אלון שבות

מהנעשה בבני עקיבא:

צוות ההדרכה ויואל

לקראת החופש הגדול ,מספר הודעות:
• הרשמה למחנות נפתחה כבר .זריזים מקדימים! הרשמה ופרטים ניתן למצוא כבר באתר של
התנועהwww.bneiakiva.org.il -
• לוחות חופש יחולקו לחניכים בתחילת החופש על ידי המדריכים .כל הפעילויות בגיבוי שלי ועם
אישור בטחוני ,במקרה הצורך.
• לצערנו ,לאחרונה אירעו מספר מקרים של אלימות ,בייחוד בשבטים הצעירים יותר .מי שמעורה
בעניין ,יודע שהדברים טופלו בחומרה ,אך זה המקום להתריע ולומר שוב -אצלנו לא תהיה אלימות
משום סוג שהיא .ואם תהיה  -היא תטופל בצורה הכי רצינית וחמורה שניתן .הדבר חשוב בעיקר
לקראת הקיץ ,שבו ישנן פעילויות נחמדות וקלילות .נשמח לסיוע של ההורים בשיחה ובהבהרה של
הנושא עם הילדים ,על מנת להקדים רפואה למכה...
בב"ח לתו"ע,

שבת אירוח "קו לחיים"

יואל פרנקנבורג 052-3662670

בע"ה בשבת פרשת בלק ,נארח ביישוב כ 40-חבר'ה מעמותת 'קו לחיים' (עמותה לתמיכה בילדים בעלי
מוגבלויות)
השבת תהיה משותפת עם ילדי בני עקיבא ועם המשפחות המארחות.
לצורך כך ,אנו זקוקים למשפחות שמוכנות לארח ילד ומלווה\ים לשינה וארוחה בשבת בבוקר .עדיפות
למשפחות שגרות בשכונה החדשה ומשפחות עם בית נגיש לנכים.
משפחות שמעוניינות לארח אנא צרו עימי קשר.

לאחינועם ,יונתן ,נדב ,אמונה ועטרה יעקובס
שלוחים תנחומינו
על פטירתה של הבת והאחות האהובה
רותם ז"ל
שלא תדעו עוד צער
תנחומים
לשרה פרוייס
על פטירת אביה
ר' משה ז"ל
תנחומים
לרוני שילה (מבנק המזרחי) על פטירת אמו חוה ז"ל
לאורה מוצפי (משתלת גני-חברון) על פטירת אביה יהודה ז"ל

מדרשת קיץ לבנות תיכון ונשים באלון שבות  -תוכנית חות"ם
אם את מעוניינת ללמוד תורה לשמה הקיץ
את מוזמנת להצטרף אלינו.

איפה? בבית הכנסת הספרדי החדש באלון שבות.
מתי? ג' תמוז -ח' אב 6/7/08-9/8/08
בתכנית (ייתכנו שינויים):
 - 9:00-10:00שיעור בתנ"ך
 -10:15-11:30הכנה לשיעור -לימוד בחברותא.
 -13:00 -11:30שיעור בעיון בהלכה /גמרא/תנ"ך.
(יוגש גם כיבוד קל)
שיעורים מפי :הרב יוסף צבי רימון ,הרב דניאל שרייבר,
הרב אשר חבר ,הרב אסף בדנרש ,ד"ר יעל ציגלר ועוד...
עלות 50 :ש"ח לשבוע או  10ש"ח ליום.
לפרטים והרשמה -בבקשה להתקשר לאביבה שרייבר.9932532 -

רצינו להודות לכל מי שטרח ועזר בהכנת הקידוש בבר המצווה של אייל.
תודה לכל אלו שהביאו עוגות טעימות.
תזכו למצוות ושנתראה רק בשמחות
משפ' ביאנקו-רוזנבלוט

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לשרון וינשטוק ולכל המשפחה לאירוסי אריה ולילך.
לבני וציונה לרר לנישואי אלעד ומיכל.
לבצלאל ורבקה צור להולדת הנכד דוד-שלום ,בן לשרה ומרדכי.
לישי וציפי כץ ולאריה וצירל הורוביץ לבר המצווה של חן.

ברכות ואיחולים לציקי יאול
עם סיום קורס המ"פ
עלה והצלח!

פינת המודעה הקטנה
מועדון גיל הזהב באלון שבות מחפשים מתנדב להביא קשישה עם כסא גלגלים מביתה
באלון-שבות למועדון ,ביום רביעי בשעה  9:15וחזרה לביתה בשעה .12:15
דליה 050-7449867

ברצוננו להודות לכל אלו אשר נטלו חלק בהעצמת שמחתנו
בהכניסנו את בננו גילעד עקיבא בבריתו של אברהם אבינו.
תודה על כל העוגות ,הארוחות ,הארגון ,הליווי והתמיכה!
מי ייתן ונזכה להשיב לכם כגמולכם.
תזכו למצוות!
יהונתן דוד ונחמה ורוגס

אל תהפכו את העולם לחד פעמי! הצריכה הופכת לצריחה!

שוהם הכהן ואייל קופרמן – נוער שאכפת לו.

מי שלא שם לב ,מחירי הדלק קפצו בעשרות אחוזים ,הכנרת שלנו מתייבשת ומחירי האוכל עולים.
יש לכל זה הסבר :השימוש המטורף שלנו במשאבים מצמצם אותם ,ובאופן טבעי – המחירים עולים.
והנה כמה עובדות  -עוד  25שנה הנפט והדלק ייגמרו ,עוד  17שנה הנחושת תיגמר ועד  2050ב50 -
מדינות יהיה מחסור במים!! חוקרים טוענים שאם לא נעצור את השימוש האין סופי שלנו במים
ובמשאבים ,נגיע בסוף לדרך ללא מוצא.
לדעתנו ,יש צורך לעשות חשבון נפש סביבתי למען מטרה שאם נזניח אותה עכשיו ,היא תתפוצץ לנו
בפרצוף!
נקדים ונאמר -מתקופת המהפכה התעשייתית בכדור הארץ חלו שינויים רבים -התפתחות התעשייה,
הרפואה והילודה ,שהועילו מאד לאדם .אך ביחד עם זה משאבים התחילו להצטמצם ,הררי הזבל גדלו,
מי השתייה הזדהמו ואיכות והאוויר ירדה .כולם היום מבינים שאי אפשר עוד להמשיך באותם הרגלי
צריכה ,ולכן עלינו להסיק מסקנות מיידיות ומעשיות:
א .להשתמש בפחות מים -קיצור זמן במקלחת ,התקנת חסכמי"ם ,השקיה מבוקרת ,וסגירת הברז
כשלא צריכים .אחרת נפתח את הברז ולא יצא כלום!
ב .לזרוק בקבוקי פלסטיק למיכלים שנמצאים ביישוב  -זה נמצא ליד הבית שלכם ובמילא אתם
עוברים לידם כל יום.
ג .יש לבקש מהמועצה להוסיף פחי נייר ומתקן נוסף לאיסוף סוללות.
ד .אם לא נחסוך בנייר  -יערות הגשם ייגמרו  -לכתוב משני הצדדים ,ולזרוק ניירות למיחזור.
ה .להשתמש פחות בכלים חד פעמיים שמגדילים את ערמות הפסולת.
ו .למרבה הצער מוצר צריכה נוסף (שעדיין לא משלמים עליו) הוא שקיות ניילון ,ובכל זאת  -יש
להשתמש בכמה שפחות שקיות ניילון ,לעשות בהם שימוש חוזר ומגדילי ראש יכולים להביא סלים
לקניות מהבית.
ב"ה הציבור שלנו יודע טוב מאד להיאבק על הארץ ,אבל את נושא איכות הסביבה הוא קצת מדחיק.
בתור ציבור אידיאולוגי ומאמין עלינו לעשות עצירה לפני שנופלים לתהום ,בחינת "ונשמרתם מאד
לנפשותיכם"
אם אתם רוצים שבעוד  30שנה נוכל עוד לכתוב בחידוש באלו"ש כדאי שנפנים וניישם את הנושאים
הנ"ל.
אם הגעתם עד לכאן אז באמת כל הכבוד ,סליחה שבזבזנו עוד נייר בעולם ,אבל סימן שכבר אכפת
לכם....
אנחנו רוצים לעודד את הציבור האיכותי של אלון שבות להרים את דגל איכות הסביבה ובגדול!
שבת שלום!

