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מידעון אלון שבות

יציאת שבת
20:10

כניסת שבת
19:11
–––––––––––––––––––––––––––

אסיפת חברי אגודת תושבי אלון-שבות
חברי אגודת תושבי אלון-שבות מוזמנים לאסיפת חברים שתתקיים ,אי"ה במוצש"ק פרשת "ואתחנן"
ט"ו באב תשס"ח ( ,)16.8.08בשעה  21:00בלובי אולם השמחות בשכונת "גבעת הברכה".
עפ"י התקנון ,באם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים  2/3מכלל חברי האגודה (דהיינו 389 :חברים)
האסיפה תדחה בשעה אחת ,לאמור לשעה  ,22:00ותתקיים בכל פורום שישתתף.

על סדר היום:

 .1דו"ח ועד ההנהלה על פעילות האגודה
 .2אישור מאזן אגודה לשנת 2007
 .3אישור תקציב אגודה לשנת 2008

צבי צור
מזכיר

עדכון בנושא ועדת חינוך:
לצערנו כבר זמן מה שוועדת חינוך אינה פעילה .בימים אלו מתגבשת הוועדה מחדש!
אנשים מספר כבר הביעו את נכונותם ליטול חלק בוועדה ,ונשמח מאוד לצרף עוד אנשים טובים שאכפת
להם מהחינוך ביישוב.
אם אתם מעוניינים להקדיש מזמנכם לטובת העניין ,אנא צרו קשר עם נעמה אלפסי .טלפון9938408 :

באחת מהשבתות בחודשים האחרונים התקיימה בבית הכנסת הספרדי שמחה של אחת ממשפחות
היישוב.
למחרת השמחה נמצא תיק לטלית ובו טלית שנראית מאד יקרה ע"ש שמעון תורג'מן וכן סידור.
מי שטלית זו שייכת לו או לאחד מאורחיו – אשמח להחזירה לו.
שלמה ניר 9931560

רות שפירא
מצוקת הדיור באלון שבות ידועה לכולנו ,האם אנחנו עושים משהו בנדון?
המכתב ששלחתי אל שר הביטחון בעצתו של ראש המועצה ,שאותו פרסמתי במידעון האחרון ועל לוח
המודעות ,עורר תהודה גדולה והעלה על סדר היום הציבורי את נושא הבניה באלון שבות.
עשרות של תושבים חתמו על המכתב ,ורבים פנו אלי בכתב ובעל פה להביע הזדהות עם פעילות
אינטנסיבית למען הבניה באלון שבות .תודה רבה לכולכם!
העברתי את חתימות התושבים למר שאול גולדשטיין ,ראש המועצה ,ולחברי הוועד ,וגם למזכיר
הישוב ,צבי צור ,לרותי ליברמן  -יו"ר הוועד ולדני שחור ,המטפל בנושא הבניה משכבר הימים.
ביקשתי מהם כי מתוקף תפקידם כחברי ועד אלון שבות יתנו את כל כובד משקלם יום יום כדי להחיש
את אישורם של תוכניות הבניה של אלון שבות ברשויות המוסמכים.
מסתבר שלתושבים רבים יש השגות על מה שנעשה כאן בעבר ובהווה.
יש כאלה הזוכרים את העצומה לצמצם את הבנייה במשתלות כי מובילי העצומה רצו "ריאה ירוקה"
במקום כלשהו ביישוב ,והדבר חורה להם עד היום .יש כאלה שהציעו הצעות לאחד הוועדים ,איך ניתן
לקדם את הבניה באזור חלוקי הנחל באמצעות יזמות עסקית .יש מי שרוצה בכל מאודו לקדם את
מכירת הדירות של עמידר כולל את ארבעת הבתים של חלוקי הנחל ,ורבים שרוצים לתת עדיפות לדור
ההמשך כדי שיוכלו לגור כאן על יד ההורים המתבגרים ,ועוד ועוד.
מסתבר שגם נושא הקריטריונים והניקוד שאינו מיטיב עם בני אלון שבות ,דור ההמשך כבר מעסיק
חלק מאיתנו לקראת הפשרת הבניה אם וכאשר תהיה.
אין לי ספק שצריך למצוא דרך לתקן את שגיאות העבר יחד עם זה יש כיום לחשוב על ההווה ולתכנן
את העתיד .המעורבות והתמיכה של התושבים עשויה לעזור לוועד אלון שבות להמשיך כיום לטפל
בתכנונם.
בנושא הבניה ולהביא לידי מימושם של אותם פרויקטים שוועד זה או אחר החל ִ
יש להמשיך ולדאוג שנושא הבנייה לא ירד מסדר היום הציבורי כאן באלון שבות ,וקריאתי זו מופנית
לכל התושבים כולם.

"את אחי אנכי מבקש" סיפורו של יונתן פולארד

מרים קופולוביץ

ביום שני ג' אב בערב זכיתי לחוויה מרגשת ומרתקת כאחד .למדתי על פועלו של איש אמיץ אחד -
ג'ונתן פולארד.
בזכותו במלחמת המפרץ לא היו לעירקים טילים כימיים ,ביולוגיים או גרעיניים.
בזכותו הצלחנו לפוצץ את הכור העירקי טרם היכנסו לפעילות מבצעית ,מה שהיום כל מדינות העולם
החופשי ואמריקה בראשן  -לא מצליחות לעשות
לזכותו נזקפת הפצצת ריכוזי מחבלים בטוניס בשנות ה.80-
והאיש הזה שהקריב ומקריב כל דקה ,שעה ,יום ,שבוע ,חודש ושנה מחייו ב 23-השנים האחרונות  -לו
כל אחד ואחת מתושבי מדינת ישראל חייבים את חייהם.
בתום הערב כשהסבתי את ראשי לאחור ,הזעזעתי לגלות שלחוויה שחוויתי היו שותפים בקושי 20
איש.
האיש הזה ,שנאחז בחיים בגיהינום שקשה לתאר  -אומר שהוא שואב את כוחותיו מהעם בישראל,
שחושב עליו ,שולח לו מכתבי עידוד ומתפלל לשחרורו הקרוב.
הידיעה שמתוך ישוב של כ 700-משפחות ,בקושי  20איש מצאו לנכון להקדיש לו ערב אחד מחייהם,
הידיעה הזאת עלולה לעשות לאיש את מה שאמריקה הגדולה ,החזקה והדורסנית כולה ביחד עם כל
ממשלות ישראל הבוגדניות והאנוכיות ,לא עשו .
אז ,בזמן שאתם מתכוננים לקראת הבכייה הגדולה על חורבן הבית ,כשאתם הופכים והופכים בסיפור
של 'קמצא ובר קמצא 'והשלכותיו בעבר בהווה ובעתיד ,כדאי שתחשבו שיש איש אחד בודד ,שויתר
על למעלה מ 8000-יום מחייו למען כל אחד מכם.
והעיקר ,מה אתם עשיתם למענו?

תודה

נעמה וענר יקותיאל

ברצוננו להודות מעומק הלב לכל המשתתפים והשמחים עמנו בהולדת בננו דרור נ"י  -מהעוזרים בכל דבר
שנצרך (משמירה על הילדים ועד בישול ארוחות) ועד המברכים והמתעניינים במאור פנים של שמחה
אמיתית .כמה טוב ,בנסיבות שכאלה ,לשוב ולגלות באיזו קהילה מדהימה אנו חיים  .תבורכו כולכם מפי
עליון ונזכה בע"ה להשיב לכם בשמחות.
בהזדמנות זו רצינו להמליץ טוב על המוהל רוני בקשי  -אשר היה המוהל של גוש קטיף ,ומאז חרב הגוש
ונפוצו קהילותיו נפגעה קשות פרנסתו  -ומצווה גדולה לסייע בידו ולהזמינו לערוך בריתות ,בפרט
כשמדובר במוהל מקצועי ומהיר ביותר .ניתן להשיגו בטלפון .054-5236835

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לעמיהוד ווויאן גלזר לאירוסי אביגיל ומרדכי.
ליוסקה ודינה מאיר לנישואי נתנאל ודינה.
ליעקב וסימה גל להולדת הנכד נעם-יצחק ,בן לעדי ואוריאל.
לאלייקים ושרה קרומביין להולדת הנכד ,בן לאורי ומרים.
ליוסקה ודינה מאיר להולדת הנכדה רוני ,בת לאתי וארנון.

פינת המודעה הקטנה
ברחבת בתי הכנסת בשכונת "גבעת הברכה" נמצא תרמיל ובו ציוד לטיול .כמו כן נמצא צרור
מפתחות בכניסה לבניין בקבוצת אברהם  .22ניתן לקבל עפ"י סימנים .יקותיאל 9309325
מי שמעוניין לקנות חלונות כנפיים גדולים ,למרפסת או סלון .במצב מצויין052-4394849 .
9938237
נמצאו טלית ותפילין במפגש הרחובות קבוצת אברהם  /כ"ח באייר.
מציאות :צלחת מעופפת (פריזבי) ,כיפת שבת (נמצאה אחרי ראש השנה) 2 ,מקלות
מיוחדים למשחק מפלסטיק (דומים לחרבות) .כל המציאות נמצאו בשכונת "גבעת הברכה
משפ' פויער 9938644
ויושבו בשמחה לבעליהם.
למועדונית לילדים באלון שבות דרושה מדריכה (כ 30 -ש"ש)
קורות חיים למייל orly.bentarya@gmail.com :

למרים שמיר היקרה,
בסיומה של שנה רצינו להודות לך על ימי חמישי שבהם הזמנת את ילדי המעון שלנו לספריה ,לשעת
סיפור איתך.
שעה מקסימה בה נתת את כל כולך לילדים ,וכל זאת בהתנדבות עם המון חיוך והמון אהבה.
על כל זאת תודה רבה.
שרי ,אורית ,רחל וכל צוות המעון – אלו"ש שכונת "גבעת הברכה".

מהנעשה בבני עקיבא:

יואל

ברוך ה' ,החופש מתקדם בטוב .השבטים פעילים מאד כל השבוע ובכל התחומים ,ואני בטוח שגם ההורים
מרגישים בכך.
זכינו שצוות ההדרכה מוביל פעילויות חשובות בכל התחומים ,החל מהתנדבויות קבועות,דרך טיולים מיוחדים,
שבוע עבודה ,ערבי לימוד תורה ,קומזיצים וכו'.
שבטים עושים פעולות גם בשלישי ובשבת ,ועושים ערבים מיוחדים לחניכים.
אנחנו משתדלים לעשות לחניכים את הקיץ כיף ומהנה ,ואנחנו מקווים שאנחנו מצליחים בכך.
זו הזדמנות טובה להזכיר להורים שאנחנו תמיד שמחים לביקורות והארות שמושמעות מדי פעם ,אך אני בטוח
שהמדריכים עוד יותר ישמחו גם למילה טובה מדי פעם ,כאשר יש מקום לכך.
בברכת חברים לתורה ועבודה ובתקווה להמשך קיץ פורה ומהנה,
החל מחודש ספטמבר ,יפתח באלון שבות,

חוג עיצוב הגוף בסגנון פילאטיס לנשים.
החוג יתקיים בימי שישי בשעה  11:00בבוקר,
בחדר המראות במועדון שבשכונת "גבעת הברכה".
הפעילות מותאמת לכולן.
כולכן מוזמנות
לפרטים נא לפנות להילה ברזלי 052-8348064 ,9932744
מדריכה מוסמכת למחול אירובי ,עיצוב הגוף ופילאטיס.

פונדק הגוש  -משתלת הגוש
9933399

סוף סוף יש מסעדה בשרית.
הכל מתבשל במקום:
פלאפל ,סטקייה ואוכל מבושל מגוון.
כמו כן אפשר לקנות סלטים הביתה במחיר של  ₪ 5ל  1/4ק"ג.
שעות פתיחה :בימים א'-ה' 12:00-24:00
יום ו' 10:00-14:30
פתוח במוצ"ש

הפתיחה ביום שלישי ,י"א באב תשס"ח
()12.8.08

