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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
16:19

יציאת שבת
17:15
–––––––––––––––––––––––––––

ועדת בחירות אלון -שבות
בחירות  2009לוועד אלון-שבות ולמועצה האזורית  -הודעה מס' 2
תזכורת
נותרו ימים ספורים בלבד להגשת מועמדות לוועד אלון-שבות ומליאת המועצה האזורית גוש-עציון.
על המעוניינים לגשת בהקדם למשרד הוועד ,כדי למלא טופס הסכמה.
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שישי ,א' בכסלו ה'תשס"ט (.)28.11.08
בברכת "הבוחר בעמו ישראל באהבה"
זאב ולק ,יו"ר
מרים שמיר
זאב לבנוני

החלפת קו מים ראשי ושדרוג רחוב התאנה

מזכירות היישוב

העבודות להחלפת קו המים הראשי המספק את המים לכלל הבתים ברחוב התאנה ,כמו גם העבודות לשדרוג
רחוב התאנה יתחילו בשבועות הקרובים .כפי שפרסמנו בעבר ,קו המים הקיים הוא קו ישן מאד ,בקוטר של
" 3בלבד ,קוטר שאינו מספיק לצריכת המים שתתווסף עם חיבור שכונת המשתלות לקו זה .הקו החדש שיונח
מצומת התאנה/הישיבה ועד לצומת התאנה/שיירות יהיה בקוטר " .6במקביל יחלו ברחוב התאנה העבודות
לשדרוג המדרכות ,החניה והכביש עפ"י התוכנית שהוצגה בפני הציבור ואשר קיבלה את אישורה של הוועדה
לרישוי של המועצה .מטבע הדברים ,מעבר כלי הרכב והולכי הרגל ברחוב התאנה בתקופת העבודות ייעשה
למעט יותר מסובך .הקבלן שיבצע את העבודות הונחה לאפשר את מעברם של כלי הרכב והולכי הרגל ברחוב
התא נה כמו גם ובמיוחד את הכניסה והיציאה מבתי המגורים שלאורך הרחוב בכל עת .אנו מתנצלים מראש על
אי הנעימויות שתגרמנה לתושבי אלו"ש ולמבקרים בתקופת העבודה במקום.

לכל העוסקים בבניית הכבש החדש לבית הכנסת,

ברצוני להשתמש בדפים אלו בשביל להודות מקרב הלב על תרומתכם זו .אני בטוחה שכבש זה מביא
ויביא תועלת רבה להרבה נשים מיישובנו.
אין מילים לתאר את ההקלה אשר אני חשה בשבתות האחרונות ,בהן אני יכולה להגיע לתפילה
בעצמאות ומבלי להיעזר בטובת הסביבה( .ובטוחני שגם הם מודים על כך)...
תודה על ההתחשבות והדאגה של תושבי הישוב על מנת לקדם את בנית הכבש ,ובע"ה עוד נזכה
לתפילות רבות וטובות בבית הכנסת שלנו.

שרית סמואל

לתושבי שכונת "גבעת הברכה"

מוטי אזולאי – סוכנות הדואר

מרכז חלוקת דואר החדש פעיל כבר חודשיים ואני מקווה לשביעות רצונכם.
בתאריך ראש חודש שבט תסתיים תקופת ההסתגלות ,ושירות "דואר עוקב" מאזור החלוקה הישן
למרכז החדש יסתיים.
מיון הדואר בימים אלה מראה כי עדיין משתמשים המכותבים עמכם בכתובת הישנה/כתובת חסרה
/כתובת שגויה ,ולכן בקשתי :אנא הודיעו למכותבים עמכם (מוסדות וגופים שונים כגון  :בנק ,חב'
אשראי ,בזק ,עירייה ,חב' ביטוח ,מנויי כתבי -עת ,מקום עבודה וכו') את כתובתכם הנכונה  -רחוב,
מס' בית ודירה ,אלון שבות .90435
עם סיום תקופת "דואר עוקב" תאי הדואר שבסוכנות יופנו להמשך שדרוג השירות באלון שבות,
ומכתבים הנושאים את כתובתכם הישנה יוחזרו לשולח מסיבת " :כתובת לא נכונה/שגויה".
תודה מראש.

"כמה טובה גדולה ומכופלת למקום עלינו"
תודה לכל התושבים -החברים הנפלאים שלנו על העזרה והתמיכה אחרי לידת ילדינו
דוד וצופיה.
מעריכים ומוקירים ,מודים על הזכות הגדולה להיות חלק מקהילה כה מקסימה.
שנזכה להשיב בשמחתכם:
צופיה ,דוד ,חרות ,טליה ,שילה ,מתניה ,אפרת ויאיר גנטק.
מוטב מאוחר...
תודה מיוחדת לבנות כתה ז' (שבט מעלות) על העזרה הרבה בארגון הקידוש
בבית הכנסת האשכנזי בשכונת "גבעת הברכה".
ללא עזרתכן היה קשה להוציא לפועל קידוש בסדר גודל כזה.
תזכו למצוות!

תנחומים
לשרה פרוייס
על פטירת אמה
טובה ע"ה

תנחומים
ליוסי וויל
על פטירת אמו
בלומה (בימי) ע"ה

לאילה כהן
תנחומים
על מות אביה
בן-עזרא שלום ע"ה

עם פרידתה של ד"ר שרה פולק מהמרפאה

תחיה ביאליק

סיפורך שרה הוא סיפורו של ישוב ,יעידו על כך זקני אלון-שבות ,ילדיהם ונכדיהם לדורותיהם .לרוב נפגשנו איתך כשכאב ,רק תלונות
לצערנו הרב ,ומידי פעם להתעדכן במצב.
לעיתים נתדפקנו על דלת ביתך בשעת לילה ,כשהילד קודח מחום ,שורף בלשון ,ובלבד שתעיפי מבט בגרון.
זוהי רופאת הכפר רבת הפעלים ,בין השאר הקשבת לסיפורי הצרות ,וידעת לתת את הפתרונות.
אך לפני הכול התחלת עם תרופות הסבתא ,שיותר מכל התרופות אותם לא מזיק לנסות .כרוב כבוש וחומץ תפוחים ,לשחות עד .120
בימים עברו ,כשחיכינו בחדר ההמתנה ,נשמעה מאחורי הדלת הקריאה" :מי עכשיו?" כך ידענו שתורנו הגיע.
בעידן המחשב כה מפתיע ,שרה בשקט מתקתקת על המקלדת ואנו אחוזי התפעלות על ההתקדמות .פעמים היו שעותייך קשות ,ונדרשת
לפתרון בעיות לא קלות.
רק ממבטך אפשר היה להבין את המצב ,לא רק של בדיקות הדם ,פי כמה של הארץ והעם .ויעידו על כך הכתבות והתמונות שאת החדר
מקשטות.
יש בינינו משפחות שאותן גדלת כמה דורות .החזקת את ידה של היולדת ,ובאותה עת מבט לאוזן דולקת והגרון משתעל ,והחולה שואל:
"מתי יבוא גואל?" התשובה הייתה קצרה ולעניין ,החולה הבא נו -אין זמן.
ד"ר שרה – היית לנו אם ואחות ,נכיר לך היום הרבה ברכות.
תהי משכורתך שלמה מעם ה' על דרכך ,חסדך ופועלך.
ויהי נעם ה' עלייך ועל כל משפחתך ,והמשיכי תמיד לעשות חיל.

קהילה תומכת – המשך

פנינה ברנדר

בהמשך לכתבתה של רנה בן פזי אני לא יודעת אם התושבים החדשים הצעירים יחסית מודעים לזה שוותיקי
המקום שהקימו את היישוב לפני כ 40 -שנה כשהגיעו לשממה כשרק מס' בתי עמידר היו תקועים בשום מקום
בלי מים וחשמל ,בלי דרכי גישה ,עם הרבה בוץ ושלג בחורף ,הם אותם ותיקים שעכשיו הם בגיל גבורות,
והחיים נעשים עבורם יותר קשים ,וחלקם אפילו ויתרו כבר על נהיגה ברכבם.
יש כמה דברים שניתן לעשות כדי להקל על המצוקה:
צריך בדחיפות להקים מוקד רפואי בתוך היישוב עם רופא תורן ,או לפחות אחות ,בשעות הערב והלילה ,וגם
צריך מרפאת שיניים עם  2רופאים שתהיה זמינה  6ימים בשבוע ,ובמחירים של מרפאה ציבורית.
צריך לארגן הסעות לאפרת כי למבוגרים שאין להם רכב קשה להגיע אליה ,ושירותים רבים יש שם ולא פה.
יש לתקן ולהרחיב את שביל מעלה הגפן שעולה מרחוב השיירות למרכז ,כי הוא מאד תלול ושבור ורבים
מהוותיקים לא יכולים להגיע דרכו למרכז.
אם רוצים לבנות דיור מוגן ביישוב צריך להקפיד שייבנה מבנה ברמה עממית ולא יוקרתית ,כדי שתושבי
היישוב יוכלו לגור בו ולא תושבי חוץ ,ושלא ייבנה ע"מ שלמועצה ולוועד יהיו רווחים.
ולעניין נציגי היישוב במליאת המועצה – לא חשוב כמה נציגים יהיו העיקר ידעו שתפקידם הוא ללחום על
האינטרסים של התושבים ,גם את אלה הנוגדים את האינטרסים של המועצה.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
למשפחות ראובן ויפעת יגל ומשה וגילה פרייזלר להולדת הבת  -הנכדה טל.
למיכל שחר לבר המצווה של הנכד ישראל-יעקב ,בן למרגנית ושמעון
תנחומים
למשפת כותל
שהתגוררה מספר שנים ביישוב
על מותו ללא עת של
אבן ז"ל

בני עקיבא:

ברוך ה' ,חודש ארגון מתקדם בכיף ,בשמחה ובלימוד הנושא השבטי והסניפי.
רצינו להזכיר להורים את מיסי הסניף הנדרשים לתשלום לכבוד חודש הארגון:
חניך בודד 20 -שקלים
אח שני 15 -שקלים
אח שלישי 10 -שקלים
מקסימום למשפחה 50 -שקלים
חברי יישוב יקרים:
לקראת השבוע האחרון של חודש הארגון -אנו פונים אליכם בבקשה יוצאת דופן:
מתוקף תפקידנו ,בתור קומונרים ,אנחנו משתדלים מאד לעשות את הטוב ביותר למען היישוב ולמען
החניכים (ע"ע הילדים שלכם) .לצערנו ,המקום שניתן לנו לשם פעילות ולשם הצביעה של חודש
ארגון הוא מגוחך לעומת כמות החניכים המשתתפים בפעילות.
אנחנו משתדלים ,כאמור ,כמיטב יכולתנו שבית הכנסת ,מרכז היישוב ואולמות השמחה לא יפגעו
מכך ,אבל בסופו של דבר -זה מעל ליכולתנו!
אנחנו מבקשים מכם בכל לשון של בקשה :העבודה שלנו עמוסה דיה .אנא ,רשמו לפניכם על דף את
הערותיכם על המקומות המלוכלכים והשבורים ,והעבירו אותם לפועלים שעובדים על בניית הסניף
החדש .אולי זה יגרום להם להזדרז.

בברכת חברים לתו"ע,
שלומית ,יואל וצוות ההדרכה

דרושה משפחה תומכת וחמה לליווי בתשלום של ילד בן  10עם קשיים רגשיים מאחד
מיישובי הגוש .הליווי בימים א' -ה' בשעות .14:00-18:00
לפרטים  :אבי ברנשטיין  -עובד סוציאלי ,המחלקה לשירותים חברתיים במועצה,9939970 :
993935

ללמוד ציור ורישום
בהדרכה אישית וביחס אישי
בסטודיו של שרה שני
לפרטים .9931106

