בס"ד

ב' מר-חשוון ,פרשת "נח" ,תשס"ט
( 30באוקטובר )2008
גיליון 305

מידעון אלון שבות

כניסת שבת
16:33

יציאת שבת
17:27
–––––––––––––––––––––––––––

הודעות/עדכונים ממשרד הוועד
תיבת "חיש ועד" שהייתה צמודה לקיר בנק המזרחי במרכז שכונת "גבעת העץ" הורדה עם תחילת
עבודות הרחבת הבנק ,ובמקומה נתלתה תיבה חדשה בפרוזדור שעל יד הכניסה לסניף הדואר.
עקב כניסתה של מנהלת חשבונות חדשה המחליפה את תהילה בתקופת חופשת הלידה ,חלו מס'
שינויים בשעות קבלת קהל במשרד .השינויים הם גם בהנהלת חשבונות וגם בימי עבודתה של ציפי.
אנא שימו לב לשינויים כדי למנוע אי נעימויות.

מזכירות

יום א '
יום ב'
יום ג'-ה'
יום ו'

8:00-15:00
8:15-13:00
8:00-14:30
8:00-11:00

הנהלת חשבונות  -אורית
יום א'-ה'
יום ו'

8:15-13:15
----------

הפסקת מים
ממשרד מהנדס המועצה נמסר לנו כי חברת מקורות סיימה את הנחת קו המים לאלעזר ,לנווה דניאל ולבית
הספר האזורי .חיבור הקווים למים ,מצריך את חברת מקורות לבצע הפסקות מים לכל האזור הקרוב ,לרבות
הפסקת מים באלון שבות.
עפ"י התכנון הנוכחי ,הפסקת המים הראשונה לכל היישוב תתבצע בתאריך  ,10.11.2008וההפסקה השנייה
(וכנראה גם האחרונה) תהיה בתאריך  .24.11.2008בכל מקרה ,הודעה סופית ומעודכנת תגיע אלינו בהמשך
ישירות מחברת מקורות .אנו נפרסם את המועדים הסופיים מע"ג לוחות המודעות ביישוב ,ומע"ג עלון זה אם
בסמוך למועד ההפסקות יצא עלון חדש ,לאור.
תושבים יקרים  -הבחירות בפתח !!!
לקראת הבחירות הקרבות לוועד הישוב ולנציגי הישוב במועצה ( ,)20.01.09הוקמה כבר וועדת בחירות
מקומית שתפקידה לארגן ולתאם את בחירת מועמדי הישוב לרשימה היישובית.
חברי הועדה הם:
• זאב וולק,
• זאב לבנוני,
• מרים שמיר.
בהמשך הגיליון תוכלו למצוא את פניית וועדת הבחירות לתושבי אלו"ש ,כמו גם מאמר ארוך שנועד
להסביר לתושבים את תפקיד/ייעוד הועד ,והליך הבחירות.

תנחומים
לברוך קולננסקי
על פטירת אימו
אווה
תושבת היישוב

תפילת ילדים בשבת
מיד לאחר החגים חידשנו את תפילת הילדים בשבת בבוקר המיועדת לגילאי  3עד גן חובה.
התפילה מתקיימת בבית משפחת לוי ,ר"ח משעול הוורד  2א' ,משעה  9.30עד  10.00כל שבת.
רינה לוי

במלאת שלושים לפטירת חברתנו שלומית ברוכי ,מובאים דברים שנאמרו
בהלוויה על ידי בתה ,תמר סיטרון.
אמא,
בכ"ג באלול תשכ"ח ,לפני ארבעים שנה בדיוק ,היית לאם בישראל ,ואני נשמתי את נשימות חיי
הראשונות .אתמול ,בכ"ג באלול ,כשאבא וכולנו סביבך ,נשמת ָאת אֶ ת נשימות חייך האחרונות,
והחזרת את נשמתך הטהורה לבורא עולם.
איזה יום הולדת גדול ארגנת לי.
כל כך הרבה עשית בארבעים שנה אלה ,ובעשרים ושלוש השנים שקדמו להן.
היית אישה של מעשים ולא של דיבורים ,וכך גם חינכת אותנו .לא אמרת לנו מה צריך לעשות ,אלא
היית דוגמא אישית לעשייה ללא גבול בכל כך הרבה תחומים ,כך לימדת אותנו להיות אכפתיים
ומעורבים.
ברוח זו ,בטח היית אומרת לי ,שלא לומר כאן דברים ארוכים כדי לא להטריח את הציבור.
אמא ,למרות שיש לי הרבה מה לומר ,אשתדל שלא להאריך.
היית אמא של אמונה פשוטה ,אך כה עמוקה ,אותה העברת לנו דרך הפרטים הקטנים .מהחיבור שלך
לבית הכנסת ,בקהילה שהייתה כל כך חשובה עבורך .אהבת לשמוע חזנות ולקחת חלק בתפילות
היפות בשבתות ובחגים.
גם בענייני אמונה ,היית מעשית ,כשלמשל ,במקום לחכות שמישהו אחר יעשה זאת ,היית הולכת
בערבי החגים ולקראת הימים הנוראים ,עם חומרי הניקוי של הפמוטות מהבית ,לצחצח את כלי הכסף
בבית הכנסת ,כדי שיראו מכובדים לקראת החגים.
היית אמא של טבע ,וגם כאן ,במעשים ולא בדיבור ,הנחלת בכולנו את אהבת הארץ והטבע .בטיולים
המשפחתיים ,דאגת להכיר לנו כל צמח ופרח .היית אלופה בשמות של צמחי ארץ ישראל ,כמו גם
בשירים עבריים ,שאותם ,היינו שרים בטיולים ,באוטו ,במקהלה .היית מה"ירוקים" הרבה לפני
שהמילה הזאת נכנסה לאופנה .ערכי ההתיישבות ,שהיו כל כך חשובים לך (הרי היית שותפה בהקמת
שני ישובים בחייך) השתלבו תמיד עם ערכי שמירת הסביבה ,וידעת להיאבק למען הדברים שהאמנת
בהם ,גם כשזה לא היה כל כך פופולארי.
אורי יזכור תמיד ,את שיעורי הטבע ,שקיבל ממך ,כשהוצאת אותו מהגן פעם בשבוע ,והייתם לומדים
יחד בדרך ,את מעגל החיים בטבע בחילופי העונות :החצבים בגינה של משפחת לוי ,הבוסתן בחצר של
ניר ,התאנה הענקית של רינה ,כליל החורש הפורח של נוסבוים ,כך יחד סבתא ונכד ,כל הדרך עד
לגינתך ,המלאה בצמחי הארץ.
לשבת ,אף פעם לא קנית זר פרחים אחד ,תמיד חמישה או שישה ,ומילאת בהם את כל הבית .אפילו
בימייך האחרונים עוד דאגת לעציצים ושיהיה מי שיטפל בהם ,ואנו מצידנו השתדלנו למלא את הבית
בפרחים.
אמא,
הייתה בך אכפתיות גדולה לקהילת אלון שבות שכה אהבת.
היית מעורבת בכל מה שנדרש ,ושוב ,גם כאן ,בעשייה ,בפרטים הקטנים והגדולים.
והייתה בך אהבה גדולה לחברים הרבים שלך בישוב ומחוצה לו .אהבה שבאה לידי ביטוי בהענקה
ונתינה בכל הזדמנות.
במוצאי אחת השבתות האחרונות ,לאחר שכבר היה קשה לך לארח את החברות הרבות ,ואנו נאלצנו
להמעיט את הביקורים ,אמרת לאבא שאת דואגת ,אולי מישהו נעלב מכך ,שלא יכולנו להכניסו.
אמא,
יותר מהכול ,היית לנו אמא של משפחה .שותפה מסורה ותומכת לאבא ,אמא לחמשת ילדייך ,שגידלת
בכל כך הרבה אהבה וקבלה ,קשורה לחתנך ולכלותייך כבנייך ,וסבתא לשניים עשר נכדייך שכל כך
אוהבים אותך.
בשבועות האחרונים ,ושוב בלי לדבר ,העברת לכולנו סדנא מעשית בכיבוד הורים.
אני רוצה לבקש ממך סליחה .בשמי ,בשם אבא והאחים ,ובשם כל המשפחה ,ולומר לך ,שגם אם
נכשלנו במשהו ,דעי שהשתדלנו לעשות הכול לכבודך.

אמא,
בעוד שבועיים וחצי ,בשבת האזינו ,יעלה נעם שלנו לתורה ויחגוג את בר המצווה שלו .הנכד בר
מצווה הראשון שלך .למרות שפיזית לא תהיי איתנו ,את תהיי שם כל כך נוכחת.
מאוד שמחנו ,שלמרות מצבך הקשה ,עשית מאמצים אדירים והצלחת להיות איתנו לפני שבועיים,
בכותל ,בהנחת התפילין ,ולשמוח ולהתרגש יחד עם נעם ועם כולנו.
כשנשאלת על ידי אחת החברות ,על הרגשתך בהנחת התפילין ,הוספת ,שכל כך ריגש אותך המעמד
בכותל ,בחודש אלול ,עם כל תקיעות השופר שנשמעו שם בכל המניינים.
בבקשה ממך ,אמא ,כשתעמדי לפני כסא הכבוד ותשמעי את תקיעות השופר שלנו ,תדרשי מריבונו של
עולם ,כמו שתמיד ידעת לדרוש למען הציבור ,שירחם עלינו ,על אמא שלך ,סבתא לאה ,על סבא זאב,
על כל משפחתך ,על קהילת אלון שבות ועל עם ישראל כולו ,וידון אותנו לכף זכות בימים הנוראים
האלה.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

הבעת תודה

אנו מבקשים להודות לכל החברים ,הידידים והמכרים על הסיוע והתמיכה להם זכינו כולנו ,מצד
הקהילה החמה בתוכה אנו חיים.
לכל מי שהטו כתף ,תמכו ,עזרו ועודדו בימי המחלה הקשים ,בתקופת האבל ובהכנות לשמחת בר
המצווה שנערכו במקביל.
בזכות אותה תמיכה יכולנו לעבור את התקופה המורכבת הזו ,ולתת את מלוא תשומת הלב לתחושות
הצער והאבל כמו גם לשמחה.
תודה מכל הלב לכל מנחמינו ולכל המברכים והמשתתפים בשמחתנו.
שנזכה כולנו לשמחות רבות ולשנה טובה ומבורכת.

יאיר ברוכי,
תמר ואלי סיטרון,
יוסי ,ארז ,שאולי ,אריאל ובתיהם.

בחירות לוועד היישוב ולנציגינו במועצה האיזורית
הבחירות ליו"ר המועצה ,לנציגי היישוב במועצה ולוועד היישוב ,נקבעו ע"י משרד הפנים ליום שלישי,
כ"ד בטבת ה'תשס"ט (.)20.1.09
עפ"י הנהוג ביישוב מציע הוועד לקיים בחירות מקדימות לוועד אלון-שבות ,שתוצאותיהן יוגשו
כרשימה אחת מוסכמת .רשימה זו יש להגיש עד ל -כ"א בכסלו ה'תשס"ט (.)18.12.08
הוועד מינה ועדת בחירות אשר תטפל בכל ענייני הבחירות עד לסיומם.
מרים שמיר.
זאב לבנוני,
חברי הוועדה הם :זאב ולק – יו"ר,
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש כבר מעתה מועמדות לחברות בוועד או לנציגות במועצה .זכאי לכך כל הרשום בפנקס
הבוחרים ,שגילו  21ומעלה ושאינו עובד מועצה או הוועד המקומי.
המעוניינים יפנו למשרד הוועד בשעות הקבלה למילוי טופס הסכמה למועמדות.

שו"ת ועד
כהונת ועד אלון שבות פגה בכ"ד בטבת תשס"ט ( 20בינו') ויש להיערך לבחירות לוועד החדש.כחומר למחשבה
הנה מספר שאלות נפוצות אודות הוועד ותפקידיו.

מהו בעצם 'ועד אלון שבות' ?

ועד היישוב הוא גוף סטטוטורי ,כלומר ,גוף הקיים על פי חוק .הוועד הוא חלק מהשלטון המקומי (כמו עירייה
בעיר או מועצה במועצה אזורית או מקומית) .במקומנו הסמכויות מחולקות בין המועצה האזורית ובין הוועד
המקומי .יש לשים לב שהוועד אינו נציג התושבים למילוי בקשות הציבור אלא שליח התושבים למילוי
המשימות החוקיות המוטלות על הוועד.

כמה חברים יש בוועד ?

על פי החוק מספר חברי הוועד תלוי בגודל היישוב .ביישוב גדול כמו אלון שבות ,מספר החברים יכול לנוע בין 9
ל .11 -נכון להיום קבע הממונה מטעם משרד הפנים כי מספר חברי ועד אלון שבות יהיה  11אולם המלצת ועד
היישוב היא להפחית את המספר ל.9 -

אז מה באמת חלוקת התפקידים בין מועצה אזורית וועד מקומי ?

החוק אינו מגדיר את חלוקת התפקידים בין המועצה ובין הוועד המקומי .המועצה מחליטה אלו פעולות תבצע
היא ואלו הוועד המקומי .החלוקה שונה בין מועצה ומועצה ובתוך מועצה החלוקה יכולה להיות שונה בכל
מקרה .באזורנו ,המועצה מטפלת בכל נושאי החינוך (כולל המתנ"ס) ,התברואה ,הרווחה ,הרישוי ועוד והוועד
המקומי מטפל בתחזוקה שוטפת של היישוב (גינון ,ניקיון) ,בתכנון בניה ופיתוח וביצועם ,חברה וקהילה
ותרבות ,בטחון ועוד.

איך בנוי הוועד ?

כיום חברים בוועד ,כאמור 11 ,חברים ,אחד מהם משמש כיו"ר ,אחר משמש כגזבר .שאר חברי הוועד מפעילים
ועדות שונות המטפלות בענייני היישוב .הוועדות המרכזיות הן:
• ועדת ביטחון
• ועדת חינוך
• ועדת תשתיות
• ועדת בניה
• ועדת תרבות
• ועדת דת
בוועדות פעילים גם תושבים שאינם חברי ועד.

מי יכול להיות חבר ועד ?

כל תושב מגיל  21שאינו עובד מועצה או עובד הוועד ועוד אי אלו הגבלות הקבועות בחוק .זה נכון גם לגבי
הזכות להיבחר למועצה.

מה תפקידו של יו"ר הוועד ?

יו"ר הוועד הוא ראשון בין שווים .תפקידו לנווט ולתאם את פעילות הוועד ,במיוחד בהיבטים הציבוריים
(להבדיל מאלו הטכניים המסורים למזכיר וצוותו) ולקבוע את סדר היום של ישיבות הוועד.

מה מקבלים חברי הוועד תמורת פעילותם ?

כלום .החוק אוסר על קבלת כל תמורה או אפילו החזר הוצאות.

מזכיר הישוב עובד בהתנדבות ??

לא ,הוועד מעסיק עובדים שיבצעו את הוראותיו ובהם מזכיר הוועד (צבי) ,מזכירת משרדי הוועד (ציפי) ,מנהלת
חשבונות (תהילה) ,הרבש"ץ (איתן) ואחראי תחזוקה (רוני) .כל אלו אינם נבחרי ציבור אלא עובדי ציבור וככאלה
– הם מקבלים שכר (כולל זכויות סוציאליות כחוק).

אז איך זה בדיוק עובד ?

הוועד מתכנס מדי פעם (שבועיים הם זמן מקובל) והחברים דנים בנושאים שעל הפרק ,לפעמים אלו נושאים
שנידונו בוועדות ולעיתים נושאים אחרים .את סדר היום קובע היו"ר .ההחלטות מתקבלות בהצבעה .יישום
ההחלטות מוטל הן על הוועדות השונות והן על עובדי הוועד.
בישיבות הוועד יכול לנכוח כל תושב (למעט כשאשר נידונים נושאי בטחון או נושאים אישיים) אך אין לו זכות
הצבעה.
בין לבין ,פעילים חברי הוועד בקידום נושאים שונים לפי הוועדות שבהן הם פעילים וכן הם עונים לפניות
הציבור.

ומה לגבי חברי המועצה מהיישוב ?

חברי המועצה ,אשר על פי חוק חדש ,אסור להם להיות גם חברי ועד ,אף הם נבחרי ציבור והם מנחים את
פעולת המועצה ועובדיה .מספר חברי המועצה הוא לפחות אחד מכל ישוב.
גם יו"ר המועצה הוא נבחר ציבור ,אולם בניגוד לוועד המקומי ,הוא נבחר בבחירות אישיות ומקבל שכר.

מה לגבי ועדת ביקורת של הוועד ?

על פי החוק ,ועדת הביקורת של הוועד ,מתמנית על ידי המועצה .ברור שהמועצה רשאית להתחשב ברצון
היישוב .תפקיד ועדת הביקורת הוא לוודא שהוועד לא חורג מתקציבו ושהוא עומד בהחלטותיו (ועדת הביקורת
איננה ועדת ערר על החלטות הוועד המקומי)

מהם מקורות המימון של הועד ?

התקציב השוטף של הוועד מתבסס על:
• תשלום ארנונה של התושבים.
• תקציב ועדים המגיע מהמועצה.
• הכנסות מנכסים השייכים לוועד.
בפועל תקציב הוועד הוא קצת יותר מ  3מיליון .₪

אבל אנחנו משלמים עוד תשלומים !

הארנונה למועצה ,אגרות החינוך ,דמי השמירה ומחיר המים – אינם קשורים לתקציב היישוב וניגבים על פי
חוקים אחרים למטרות אחרות .הוועד במקרה זה אינו אלא צינור למועצה או ,בנושאי שמירה ומים ,מינהל
משק סגור לתחומים אלו.

ומתקציב זה צריך לפתח את היישוב ?

לא ,זהו התקציב השוטף של היישוב .פיתוח היישוב (מבנים חדשים ,גנים חדשים ,מתקני משחקים חדשים
וכדו') מתבצע מתקציבים אחרים המכונים 'תב"ר' (ר"ת – תקציב בלתי רגיל) .תקציב זה מגיע ממשרדי
הממשלה (לאחרונה בקמצנות רבה אם בכלל) מתרומות של מוסדות או יחידים (נדיר) או מתשלומים של בונים
חדשים.
לכן כל תושב היכול להביא תורם לביצוע פיתוח כלשהו ביישוב ,מוזמן לעשות כן ולאפשר ביצוע של אחד מן
הפרויקטים הרבים התקועים בוועדת תשתיות מחוסר תקציב.

איך בוחרים את הוועד ?

באופן פורמלי ביום הבחירות מתמודדות רשימות מועמדים על מקומות בוועד .המקומות מתחלקים בין
הרשימות השונות על פי אחוזי התמיכה בקלפי – בדיוק כמו בכנסת.
בפועל ,ביישוב שלנו מקובל להריץ רק רשימה אחת .הרשימה נקבעת בבחירות מקדימות (פריימריס),
המתקיימות כחודשיים לפני הבחירות הרשמיות .בבחירות אלו מציגים תושבים מהיישוב את מועמדותם .ביום
הבחירות ,בוחר כל מצביע מספר שמות 9 .המועמדים שהגיעו ראשונים (ועוד כמה ברזרבה ,ובלבד שקיבלו
לפחות  10%מקולות הבוחרים) מוגשים כרשימה היחידה לבחירות וממילא היא הרשימה שנבחרת.
היתרון הוא שהבחירות הופכות מבחירות לרשימה לבחירות אישיות (מה שמאפשר לתושבים להביע את רצונם
ביתר גמישות).
מהבחירות הקרובות ,יבחרו כך גם נציגי היישוב במועצה.

לכמה זמן נבחר הוועד ?

הקדנציה של חברי הוועד (ושל חברי המועצה ושל ראש המועצה) היא חמש שנים.

ואם חבר ועד מתפטר ?

אם חבר ועד מתפטר (ואם הוא נעדר מישיבות הוועד ,יכול היו"ר להכריז עליו כמי שהתפטר) ,נכנס במקומו
הבא בתור ברשימת המועמדים .ואם אין עוד שמות ברשימה ,בוחר הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים
חברי ועד חדשים לפי ראות עיניו (אם כי יש להודות שהוא מבקש המלצה מוועד הישוב).
בעבר היו מקרים שבהם כל הועד התפטר כאיש אחד ולממונה הוגשה רשימה חדשה שהתבססה על פריימריס
של אמצע הקדנציה (הממונה אישר את הרשימה הממולצת למרות שכאמור אינו חייב לעשות כן) .במקרה כזה
חברי הוועד יהיו בעצם מעין 'ועדה קרואה' שמונתה על ידי משרד הפנים.

מי זכאי לבחור לוועד ?

בבחירות לרשויות המקומיות (ראש מועצה ,חברי מועצה וחברי ועד) יכולים לבחור תושבי היישוב מגיל 17
ומעלה ביום הקובע (דהיינו – כ"ד בטבת ,אפשר לעיין בפנקס הבוחרים הנמצא במשרדי הוועד) .זאת בניגוד
לבחירות לכנסת שם הגיל המינימאלי הוא .18

איך מגישים מועמדות ?

בהתקרב המועד יתפרסמו ההוראות המדויקות באשר לדרך הצגת מועמדות לוועד ,למועצה ,ולראשות המועצה.
בינתיים אתם מוזמנים להתחיל את הקמפיין שלכם !

לסיכום

הוועד הוא גוף חשוב מאד .הוא פועל לטובת האינטרסים של היישוב ותושביו .חשוב מאד לשמור על רציפות
בפעילות וחשוב שלוועד יבחרו אנשים המוכנים לשאת ברצינות בעול של ניהול היישוב..

"והיה מעשה הצדקה שלום"
.1

.2
.3
.4

.5

הרב גדעון פרל

תודות לכלל הציבור שהשתתף במצוות הצדקה לקראת הימים הנוראים – יכולנו לסייע
לעשרות עשרות משפחות ,לחגוג את החגים בשמחה ובשלום .בהערכה גסה חולקו כמאה
וחמישים אלף  ,₪על ידי הקרן לעזרה הדדית וקופת הצדקה של היישוב .בשם המשפחות אנו
מודים ומעריכים את הציבור הקדוש ,שזכה במצווה גדולה זו ,ומברכים אותו בשפע רב,
ממקור הברכות ,כל אחד ואחת לפי חלקו במצווה.
תודה וברכה לגבאים ,לבעלי התפילות והתקיעות ,על ארגון התפילות וסדור בתי הכנסת -
יישר כוחכם.
הערכה ותודה לוועד ולצוות המשרד ,על הצבת התמרורים החדשים ,שהותקנו בטוב טעם,
המקילים על המבקרים ביישוב להגיע למחוז חפצם .יישר כוחכם.
הנה החורף בפתחנו ,ותקופת החגים חלפה ,אנו חוזרים לחיי שגרה .ניקח לעצמנו תנופה מימי
התשובה והשמחה ,ונגביר את לימוד התורה לגווניה ,הן בשיעורים הקבועים ,הן בחברותות,
או בחוגים ובהרצאות תורניות .נדאג לילדינו ,שיקבעו אף הם עתים לתורה .לידיעת הציבור,
מקובל מזה שנים לארגן לימוד בחברותות בישיבה ,לילדים הצעירים ,ועלינו להודות לנכונות
הבחורים ללמוד עם הילדים המוכנים לכך .מומלץ להירשם בזריזות ללימוד הזה ,שמניסיוננו,
נותן ברכותיו לשנים רבות בעתיד ,בבחינת "גירסא דינקותא".
נזכה לחורף טוב ועשיר בגשמי ברכה ,ובבריאות לכולם.

פינת המודעה הקטנה

* מצאנו שעון יד בשבת שובה ברח' הל"ה .נשמח מאוד להשיבו לבעליו .בראון וגליה דסברג 9938213
* אנו מחפשים דירות להלנת בני המשפחה המגיעים לשמחת בר המצווה של בננו אסף בפרשת "לך לך"
תודה מראש ,הלל  054-4530301ורבקה 0544-550256
* לאחר פתיחות סתימות ביוב רבות לאחרונה ,התברר כי חלק ארי של הסתימות נגרמות עקב השלכת
מטליות "פרש וונס" (מטליות ניגוב ריחניות) לשירותים .מטליות אלו לא מתכלות וגורמות לנזק רב.
אנא נסו להקפיד ולא להשליכם לשירותים אלא רק לפח האשפה.

מפגשי היכרות לקראת שנה"ל תש"ע

הישיבה התיכונית אורות יהודה

באפרת

באלון שבות ביום ראשון ד' במרחשוון ( )2/11בשעה  ,20.30אצל משפ' גזונדהייט ,רח' מגדל עדר .4
בישיבה :להורים ולתלמידים :ביום ראשון י"ח במרחשוון ( )16/11בשעה .20.30
במפגש נשמח לפרוש בפניכם את דרכה הייחודית של ישיבתנו ולענות על שאלותיכם.
לפרטים נוספים נא להתקשר לישיבה לטל.02-9933406 .
דוא"ל office@orotyehuda.org.il :אתר הישיבהorotyehuda.org.il :

שיעור לנשים מתקיים כל יום ראשון
בבית משפ' הררי – מגדל עדר  10בשעה 20:15
מעבירה את השיעור – מרים רוזנברג – אשת הרב שג"ר ז"ל.

במשרד הוועד התקבלו מס' מכתבים מתושבים בעניין מס' נציגי היישוב במליאת המועצה.
בכל מקר ה ברצוננו להבהיר שערעור על תהליכי הבחירות יש להפנות לוועדת הבחירות
האיזורית שמזכירה הוא אסף כהן מנכ"ל המועצה .העירעור על המודד שקובע את כמות
הנציגים של כל יישוב המועצה צריך להיות מוגש עד אמצע השבוע הקרוב.
בחרנו לפרסם מכתב אחד (מכתבו של שאול אדלר) ואת תגובת הוועד (דני שחור) והמועצה
האיזורית (אסף כהן) שניתנו עוד קודם לכן לפונה אחר בנושא .

הנדון :בקשה לביטול החלטת המועצה לשינוי המדד לחבר מועצה
נודע לי היום שהתפרסמה במועצה האזורית החלטת המועצה מלפני למעלה מחודש ,על פיה ישונה
המודד למנדט לחבר מועצה .בעקבות החלטה זו יופחת נציג אחד במועצה לכל אחד מהישובים
הגדולים במועצה  ,אלון שבות ,נוה דניאל ותקוע לעומת המדד הקיים.
אני מבקש מהממונה להפעיל את סמכותו כדי לבטל את ההחלטה ,או לחלופה להביאה למועצה לדיון
חוזר ,מהטעמים הבאים:
הליך הדיון פגום .בנושא כה משמעותי למועצה ותושביה ,מן הראוי היה להודיע לציבור על
א.
הכוונה לשנות את הרכב המועצה .הדבר לא נעשה .לא רק שלא פרסמה המועצה את הכוונה להעלות
את הנושא לדיון ,גם לאחר הדיון לא פורסמה ההחלטה ,אלא באופן המינימאלי המתחייב בחוק .כאן
המקום להזכיר כי למועצה אתר אינטרנט פעיל ,וירחון רחב יריעה ,וראש המועצה ובעלי תפקידים בה
נוהגים להעביר ב'ליסטים' המקומיים של היישובים בדואר האלקטרוני הודעות רבות .בעניין זה .
הדבר לא נעשה.
מועד ההחלטה :החלטה על שינוי ההרכב סמוך לבחירות מעלה חשש ,למראית עין ,כי יש בכך
ב.
שיקולים מניפולטיביים של בעלי עניין העומדים לפני בחירות.
פגיעה בפיקוח על ראש המועצה ואישור תקציבה  :אחד מתפקידיה העיקריים של מועצת
ג.
הרשות הוא לפקח על פעילותו המועצה והעומד בראשה .למותר לציין כי הפחתת מספר חברי
המועצה תפגע בתפקיד זה .סעיף א' דלעיל ממחיש כי הבקרה חלשה גם כך .המצב מחייב להגביר את
הפיקוח ,ע"י הגדלת מספר חברי המועצה ,ולא להפחיתה.
גידול התושבים במועצה והפחתת הנציגות :בלתי סביר להפחית את מספר חברי המועצה
ד.
האזורית דווקא כאשר מספר תושביה גדל .דומני כי זוהי תופעה חסרת תקדים של הפחתת מספר
הנבחרים כאשר האוכלוסייה גדלה.
גידול התושבים באלון שבות והפחתת נציגותה :הדבר בולט באלון שבות ,למרות הגידול
ה.
באוכלוסייה ,יופחת מספר הנציגים במועצה משלושה לשניים.
ניכור כלפי המועצה האזורית :הפגיעה ביישובים הגדולים תוביל להגברת הניכור שלהם כלפי
ו.
המועצה האזורית.
פגיעה בהשתתפות הדמוקרטית :תפקידה של רשות ונציגי התושבים ברשות להגביר את
ז.
תחושת המקומיות וההשתתפות הדמוקרטית .החלטת המועצה עומדת בניגוד לצורך זה.
מספר חברי המועצה כיום סביר :מספר חברי המועצה האזורית גוש עציון איננו גדול ביחס
ח.
למועצות אזוריות מקבילות מבחינת תושביהן ומספר היישובים בהם .ממילא ,אין הצדקה להפחית את
נציגות התושבים במועצה.
אודה אם תפעיל סמכותך בנידון.
בכבוד רב ,שאול אדלר

שלום,
התפלאתי לראות שלא אתה ולא חמי קיבלתם תשובה אמיתית על הסיבה לצמצום מספר נציגי אלון
שבות במליאת המועצה ,ונשארתם רגועים.
היות ואתם מבקשים שהתכתובת תפורסם בעלון הישוב מצאתי לנכון להוסיף את ההסבר הבא:
כל אחד יכול לראות שלו נקבע מדד של  700בוחרים המצב הנוכחי לפיו לכל ישוב יהיה נציג אחד
ולאלון שבות יהיו שלושה נציגים במועצה ,היה נשאר.
מליאת המועצה על פי הצעת שאול (ובניגוד להצעתי למדד  ,)700לא הסכימה להשאיר את המצב הזה
בגלל דרישת מספר ישובים שבצמיחה להגדיל את נציגותם.
הפשרה שהתקבלה היא זו ששאול פירט ,שעדיף (מבחינת ניהול ישיבות המועצה) שכמות חברי
המליאה יצומצם באחד (מאלון שבות) מאשר יוגדל בשניים שלושה( .וכך הומלץ לממונה).
לעצם העניין ,למרות שאני מעדיף נציגות גדולה ככל שניתן ,אין אסון בהחלטת המועצה מכמה סיבות:
 )1בניגוד למצב הקיים לא ניתן יותר לחבר ועד ישוב לכהן כחבר מועצה ,ולכן הישוב יצטרך
"לספק" עוד  2מתנדבים פעילים ואיכותיים .לדעתי ,עדיף שה"טובים" יותר יפעלו כחברי ועד,
כי שם השפעתם על חיי הישוב גדולה יותר( .גילוי נאות -כאחד שהתנדב והשקיע הרבה מזמנו
ומרצו בחמש השנים האחרונות כגזבר הוועד וכחבר הנהלת המועצה ,בכוונתי להמשיך לשרת
את הישוב בקדנציה הבאה רק במועצה – אם יבחרו בי).
 )2התרומה האמיתית וההשפעה האישית יכולה לבא לידי ביטוי דווקא בהשתתפות בפורומים
של עבודת המועצה עם עובדיה .לכן המעורבות הנדרשת היא ללקיחת חלק בצוותי המועצה
יותר מאשר במליאת המועצה המתכנסת אחת לחודש .שאול ישמח לראות מתנדבים רבים
ומקצועיים מאלון שבות (או מכל ישוב אחר) שישתתפו ויתרמו במסגרת צוותי העבודה ,גם
מבלי שיהיו אלו נציגים נבחרים מהישוב.
 )3האווירה במועצה היא עניינית ולא סקטוריאלית ,והדיונים אינם "מפלגתיים" .לכן כמות
הנציגים שיהיו מאלון שבות במליאה ,כמעט ולא באה לידי ביטוי (כשיש לגודל הישוב
משמעות בבחירת האפשרויות) בהחלטות.
 )4למרות שחברי המליאה הם נציגי הישובים ,חובתם היא לפעול עם "כובע" אזורי ,ובמיוחד
אלו היושבים בהנהלה או בועדות מישנה .ולכן למשל שנים מתוך שלושת נציגי הישוב הצביעו
בעד ההחלטה שהתקבלה (ברוב גדול) מתוך ההבנה שזו תהיה "טובת הציבור".
עם פרסום המדד ברבים היה בכוונתי לתת לכלל הציבור את ההבהרות שביקשת אתה וחמי.
אני מקווה שבזאת קיבלתם תשובה מלאה ,ואני מקווה אף יותר שפרסום התכתבות זו אכן ידרבן
תושבי אלון שבות איכותיים להתנדב להיות נבחרים ופעילים בוועד הישוב ובנציגותו במועצה.
בהצלחה
דני שחור – גזבר הוועד ונציג היישוב במליאת המועצה.

תשובתו של אסף כהן ,מנכ"ל המועצה האיזורית:
שלום,
אני עונה ברשותך כבר גם על הודעתך הקודמת ,ומתייחס גם למה שרשמת בערעור ,ותחילה -תיקונים
עובדתיים כדי שלא תיטעה.
א .שלא כפי שאתה סבור ,במליאה הקיימת  3נציגים לאלו"ש ונציג אחד בלבד לכל שאר הישובים.
ב .מועד הדיון במליאה הוא על פי הנחיות החוק הקובע שעל המועצה לקבוע את המודד ולהודיע עליו
למשרד הפנים עד  87יום לפני הבחירות .מועד הדיון במליאה נקבע לקראת תאריך זה.
ג .פרסום ההודעה נעשה גם הוא בפורמט שנקבע ע"י משרד הפנים ולא על ידינו ,על גבי כל לוחות
המודעות בישובים .הפרסום מופיע כמובן גם באתר המועצה כפי שאתה מצפה ובצדק ,ב"גושפנקא"
אין טעם לפרסם את אפשרות הערעור כי היא רלוונטית רק לשבוע זה והשבוע לא יוצא גליון.
בפני המליאה עמדה השאלה אם לשנות את המצב הקיים ( 3לאלו"ש ו 1-לכל היתר) או לא ,ואם כן-
לאיזה מודל.

המודלים שעלו לדיון היו:
 . 1לכל ישוב נציג אחד בלבד ,ללא קשר לגודלו ,כמקובל במועצות האזוריות הגדולות (מטה יהודה,
מטה בנימין ועוד).
 .2לישובים הגדולים (אלו"ש ,תקוע ,אלעזר ונוו"ד)  2ולשאר .1
 .3לאלו"ש  ,3לשאר הגדולים  2ולכל היתר .1
 .4לאלו"ש  2ולכל היתר .1
לאחר שנתקבלה החלטה ברוב שראוי לשנות את המצב הקיים (יש להביא בחשבון שהשתנה המצב
הקודם של פער עצום בין מספר התושבים באלו"ש לכל היתר) ,הוחלט שההצעה הרביעית הנ"ל היא
המאזנת את מירב השיקולים .החסרונות העיקריים שנמנו בהגדלת מספר הנציגים של כל הישובים
הגדולים הם:
א .זה יוצר מצב שלישובים הגדולים לבדם רוב במליאה ,דבר שמנוגד לכל מהותה של המועצה.
ב .אין עניין לסרבל את עבודת המליאה בעוד ועוד חברים ,לא כמות חברי המליאה משפרת את ייצוג
התושבים אלא מידת המעורבות והרצינות שהם מגלים.
(חשוב להבהיר עוד שאמנם חברי המליאה נבחרים ע"י הישובים ,אבל חברותם במליאה אינה מיועדת
לייצוג האינטרס היישובי אלא הם אמונים על טובת כלל האזור .רבים מספור המקרים בהם הצביעו
נציגי ישובים בעד החלטה שלכאורה אינה עולה בקנה אחד עם האינטרס היישובי הצר ,מתוך הבנה
שכך ראוי).
בסופו של דבר הכריעו רוב גדול של החברים בעד המשך ההעדפה לאלו"ש בהיותו עדיין גדול
משמעותית מהאחרים ,אבל בלי להגדיל את מספר החברים הכללי ,ותוך התחשבות בצמצום הפערים
בינו לאחרים ,ולכן ההחלטה התקבלה כפי שהתקבלה.
בכל אופן ,שלא כפי שאתה סבור ,הישובים האחרים לא נפגעו מההחלטה ונציגיהם דווקא תמכו בה,
בהשאירה אותם באותו ייצוג כבעבר.
אם אתה עדיין מבקש לערער -אשמח להעביר את הערעור לממונה ,אך אמליץ לך לתקן את הניסוח
כך שלא יכלול טעויות עובדתיות.
אודה לך אם תסייע לי בהעברת הבהרה זו לאותה תפוצה שאליה העברת את מכתבך ,כדי למנוע אי
הבנות.

מצוקת הדיור באלון שבות ידועה לכולנו ,האם אנחנו עושים משהו בנדון?

רותי שפירא

לפני כחודש וחצי חתמו תושבים רבים על עצומה לשר הביטחון בעצומה זו ביקשנו מכבוד השר להחיש
את מתן האישורים לכל תוכניות הבניה של הוועד המקומי של אלון שבות ,תוכניות שהוגשו בעבר
ובהווה למינהל האזרחי באמצעות המועצה האזורית גוש עציון .המכתב עם החתימות הועבר לשר
הביטחון ,והעתק ממנו נשלח לראש המועצה.
בימים אלה קיבלתי מענה מאיתן ברושי ,עוזרו של שר הביטחון לענייני התיישבות ,תשתית ואזור"פ,
בו הוא מציין כי המכתב המיועד לשר הביטחון עם חתימות התושבים הועבר אליו.
איתן ברושי במכתבו אלי מלשכת שר הביטחון מדגיש כי "משרד הביטחון ובראשו שר הביטחון רואים
במרחב גוש עציון איזור אותו יש לחזק" כמו כן הוא מציין כי הוא נמצא בקשר מתמיד עם ראש
המועצה האזורית.
את מכתבו אם כן ,העברתי לשאול גולדשטיין והצגתי בפניו את השאלה ,כיצד הוא מקדם את הבניה
באלון שבות?
כמו כן הודיתי לעוזר שר הביטחון ,והזכרתי לו במכתבי את הפרויקטים בהם הוועד החל בטיפול;
גבעת החיש ,משעול החיש ,פנינת אלו"ש ,מגרש  ,5021והעיקר ביקשתי ממנו ,שהוא יסייע בקידום
הפרויקטים.
לגבי המשך הבנייה במשתלות ,מהנדס המועצה ,יצחק רוזנברג פנה לגורמים המתאימים בבקשה
לקבלת הרשאה לתכנון השטח לבנייה למגורים .בוודאי החגים עיכבו מענה מיידי לבקשה זו .אני
מבקשת מעל ב מה זו מנציגי היישוב במועצה לראות את עצמם אחראים לזרז את ההליך הזה.
קיבלתי המון המון המון תגובות מתושבי אלון שבות לנושא זה ומכולן אני לומדת ,שהרבה תושבים

מאוד זקוקים ומעוניינים בבנייה ביישוב .זהו מסר חשוב ממדרגה ראשונה המוטל על כתפי הוועד,
נושא הבנייה הוא מהדברים החשובים ביותר היום ,שבו ועד אלון שבות צריך להתמקד ולהעלות אותו
לראש סדר העדיפויות שלו ולהמשיך במלוא המרץ לטפל בו.
אין ספק כי יש להמשיך ולדאוג שנושא הבנייה לא ירד מסדר היום הציבורי של ועד אלון שבות,
וקריאתי זו מופנית לכל התושבים כולם.

ריתמיקה בגני הילדים

הדר ליפשיץ

לשאול גולדשטיין ,יו"ר המועצה ,ולוועד אלון שבות,
אינני יודע למי לפנות בנושא הריתמיקה בגני הילדים ,ולכן אני פונה אליכם.
באסיפת ההורים בתחילת השנה הצטערנו לשמוע כי מניעה ביורוקרטית אינה מאפשרת את פעילות
הריתמיקאיות .התברר כי הנושא לא טופל בחודשי הקיץ ובתום החודש הראשון לשנת הלימודים
עדיין לא החלה פעילות הריתמיקה.
דבורה שור הסבירה לי את החשיבות של הריתמיקה בגן בגיל הקדם  -יסודי ,בפיתוח המוטוריקה
לקראת בית הספר .חזקה עליכם כי אתם מודעים לנושא.
אשר על כן ברצוני לשאול אתכם:
א .מי מופקד על הטיפול בנושא?
ב .האם רק באלון שבות לא החלה פעילות הריתמיקאיות ,או שכל יישובי הגוש סובלים מכך?
באלו יישובים יש ובאלו אין ריתמיקאיות ,נכון להיום?
ג .מתי יסתיים הטיפול בנושא?
ד .מתי סוף סוף ,יתחילו ילדינו ללמוד ריתמיקה?

תגובת הוועד

הנושא נמצא כבר בטיפולו של הוועד המקומי והמועצה האיזורית ,בתקווה שיסתיים בקרוב.

אליפות כדורגל לזכר אליהו ליפקין ז"ל

שלמה שוק

בעיצומו של חג הסו כות נערכה ביישובינו אליפות כדורגל בחסות המועצה והחברה לפיתוח לזכרו של
בן היישוב החייל אליהו ליפקין ז"ל.
האליפות התאפשרה אודות חבריו המסורים והפעלתנים שייזמו והריצו את העניינים בגדול,
ביניהם אביתר סולומון ,עזרא מבורך ,דויד ליפקין ומויש יאול .העובדה שהחברה הנ"ל הפסידו בכול
המשחקים היא הוכחה חותכת שכול מה שעשו עשו לשם שמיים.
כמו כן זכור לטוב בצלאל ליפקין שפתח פינה חמה ופלאפל בה ,תזכורת לימי פלאפילו הנשכחים.
כזקן השחקנים שניסו לרוץ אחרי הכדור עם תוצאת הפסד אחד ותיקו אחד ,ברצוני להודות למארגנים
על ההזדמנות לחוות חווית קשר מרעננת עם החיים .יגידו' :על תגזים כולה כדורגל" ועוד יזכירו את
פרופ' ליבוביץ שלגלג על  22אנשים שרצים אחרי כדור אחד.
המשחק גם הוא המצאה של ריבונו של עולם .ומן ההמצאות החשובות לבריאותו הגופנית והנפשית
של האדם .על הגופנית ודאי אין חולק ,אך מה לה לנפש שהיא מן העליונים להתעסק עם משחק של
המונים? העולם המודרני והאינטנסיבי מצריך מאיתנו מאמץ מרובה ומגוון .לשם השגת כול כך הרבה
מטרות גם יחד מתפתחת אצלנו מודעות עצמית עודפת ,ההופכת להיות מכבידה יותר ויותר .ובלשון
העממית נקראת התופעה הנ"ל -שחיקה .מלבד השינה ,כמעט לא ניתן לאדם המודרני זמן לנוח מעצמו.
אחת מהאפשרויות של האדם לצאת מהתקיעות שלו בתוך עצמו היא ע"י המשחק .המשחק הוא
שעשוע שבתנאים נכונים יכול להביא את האדם למנוחה נפשית מדהימה .במשחק טוב הגוף מתעייף
והנפש מתרעננת
תודה לרב רימון שנעל את האירוע בדברי כיבושין מבלי לכבוש אף שער,
"זה השער לה' גם צדיקים יבואו בו"
יישר כוח לקבוצת 'הגיגים' שזכו במקום הראשון .אני דווקא אהבתי את 'הרוסטים' אבל חכו חכו
בשנה הבאה אני מקים את קבוצת 'השוקים' ומי לא ירא.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לנועם ועדינה מלכי להולדת הבת.
לירון ואפרת בן-צבי להולדת הבן.
לרפי ועדינה ברנשטיין להולדת הנכד יאיר-נועם ,בן לאברהם ולירז
והנכד יונתן-דרור ,בן למיכל ואמיתי.
לפרידלר יוסף-צבי ולאה להולדת הנינים יאיר-נועם ויונתן-דרור.
לעמנואל ודינה אפשטיין להולדת הנכד ,בן לשלומי ואורית.
לגבי וחיה רוזנפלד להולדת הנכדה קרני-רות ,בת לנגה ושלומית.
לעזרא ומניון רוזנפלד להולדת הנכדה אדרת-שולמית ,בת לעמיחי והדס
והנכדה דניאל ,בת לאורית וצחי.
לרחל רוזנפלד להולדת הנינות אדרת-שולמית ודניאל.
לשמעון ויוכי שיץ להולדת הנכד ,בן לעודד ולילך
והנכדה יעלה ,בת לאייל ותמר.
לפסח ווויאן ריפקין להולדת הנינה ,בת לנועם ועדינה.
לידידיה ומלכה הוניג להולדת הנכדה רותם ,בת למיכל וערן
והנכד ,בן לאוהד ויעל.
לשאול ויהודית סולברג להולדת הנינה נעמה ,בת לשירה ויהונתן ונכדה לחיה וגבי.
לזאב ורבקה ולק להולדת הנכדה ,בת לשירה ויואב.
לגד ואביגיל דישי ולבר המצווה אברהם.
לשמעון-שלמה ומרגנית גולדשמידט ולבר המצווה ישראל-יעקב.

שיעור בחסידות לנשים

שרה קופרמן

השיעור בחסידות לנשים מתחדש השבוע בע"ה ביום רביעי ,ל' תשרי ,בשעה  20:00בבית שרה קופרמן ,הזית .3
השיעור יינתן ע"י ליליאנה ריצמן מאפרת.
בשיעור הבא נתחיל בנושא "התחדשות" .מומלץ להביא את "ליקוטי מוהר"ן" ,למי שיש.
מצטרפות חדשות מוזמנות להשתתף.

לאור הביקוש נפתחה כיתת פעוטות נוספת לגילאי שנה וחצי עד
שנתיים וחצי ,בקראוון במעון אלון שבות בשכונה החדשה.
לרישום ופרטים :אילנה סעדה מנהלת המעון . 9938414

או  :מחלקת גיל הרך במתנס גוש עציון
בני עקיבא
• ברוך ה' ,שלומית כהן ,הצטרפה אל יואל הקומונר ,וכרגע הם 'שלומית ויואל הקומונרים' .חשוב
להדגיש שאת עיקר התפקיד ואת הפעילות השוטפת היומיומית -תרכז כרגע שלומית.
• חודש ארגון נפתח השבת בשמחה מחד ,ובחששות מאידך .שוב אנחנו מתחילים חודש ארגון
וחורף ללא קורת גג ראויה .אנחנו מזכירים שבשנה שעברה בשבת האירגון היו במפקד 350 -חניכים.
מי שמכיר את המקלט שמשמש לנו כרגע כסניף ,מבין שיש כאן סוג של בעיה הומניטרית...
• כחלק מתכנית השבת ישנה תפילת קבלת שבת בסניף .הורים ,כרגיל ,מוזמנים בשמחה!
• תנועת "בני עקיבא" הגיעה השנה לגיל גבורות ,ולכן הנושא השנה הוא“ -תנועה בגבורות" .אנחנו
מזכירים מראש לכל תושבי היישוב לשריין לעצמם את מוצאי שבת תולדות .יהיה גדול ושמח כרגיל.
גם מי שאין לו ילדים בגילאי הסניף מוזמן.
• לאחרונה התחלנו לעסוק הרבה יחסית עם חבריא ב' .מי שלא שמע ולא ראה -קם לו גמ"ח חלוקת
אוכל על ידי שבט דביר .יהיה ארגז שיחכה לכם קבוע במכולת ,וחניכים יעברו בבתים אחת לחודש
לאסוף אוכל .חוץ מזה ,נשמח לתרומות .ניתן לתרום לנו כסף בידיעה ש 100%מתוכו יגיע למשפחות.
בנוסף ,ניתן "לאמץ" משפחה .כלומר ,לתרום את מלוא הסכום שעולה להאכיל משפחה בחודש .אנחנו
נדאג לכל השאר .פרטים אצל יואל.
• אנחנו מזכירים להורי החניכים ,שוב ,על גבי העיתון :לא נקבל השנה שום אקט שיגבול באלימות
או בהשחתת ציוד בחודש אירגון .לא נתיר בסניף מלחמות מים\צבע וכדומה .לצערנו -חניך או חניכה
שייתפסו נוקטים באחד מהנ"ל יאלצו לצפות במופעי מוצ"ש האירגון מהיציע ,עם הוריהם ,ללא אזהרה
נוספת.
שיהיה חודש ארגון שקט ופורה לכל היישוב,
בברכת חברים לתורה ועבודה,

שלומית ויואל.

הכנה לבניה  /לשיפוץ
הכנת דרישות לאדריכל  -בקרת תוכניות  -הכנת חוזה עם הקבלן
הכנת מפרט משלים  -השגת בעלי מקצוע  -הכנת תוכנית מטבח
טפול באישורי בניה  -הכנת לוח תשלומים

זאב לבנוני 052-2606418 -

בשורה טובה בתחום הרפואה!!!
חדש מסין ,כמוסות לטיפול יעיל ביותר בהפרעת קשב וריכוז ובמחלות נוירולוגיות כגון:
עיכוב בהתפתחות  ,ירידה בזיכרון ,פרקינסון וכד'.
כמו כן טיפול בטווח רחב של מחלות הנובעות מכשל במערכת החיסונית כגון מחלות
אוטואימוניות ומחלות כרוניות נוספות ,כולל תמיכה טיפולית משולבת במחלות אונקולוגיות
 .טיפול מניעתי רחב טווח(באישור ה FDA-ומשרד הבריאות) .תכניות להרזיה בטוחה
המשלבות שיטת דיקור ייחודית ניקוי גוף ותזונה.
לפרטים :יצחק אלדרי – מרפאה משלימה איזורית0526071291 ,

"מועדון קוראים"  -אלון-שבות
פגישה ראשונה של מועדון קוראים לשנת תשס"ט
בה נדון על הספר
"אשה בורחת מבשורה" מאת דויד גרוסמן
תתקיים במוצאי-שבת פר' "נח" ג' חשוון תשס"ט ()1.11.08
בבית משפ' אורבך נטע רחוב הרקפת 4
בשעה .20:30
להתראות
להתראות,

נטע אורבך

netaur@gmail.com 050-7399442 ,9931113

יום לימוד פתוח לנשים נשואות
במסגרת תוכנית לימודי הבוקר של "בנין שלם"

השבוע!! יום שלישי  9:20-14:30כ"ט בתשרי
ברובע היהודי,ירושלים.
• קורסים וסדנאות חדשים בנושא:
העצמה נשית ,הדרכת כלות ,זוגיות ,וחינוך ילדים.
נשמח לראותכן!

לפרטים נוספים ולקבלת תוכניה:
 02-6271525או 0523-848889

