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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
16:18

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

שכני היקר,

רותי ליברמן

כן ,אתה .בעל הרכב האפור-בהיר ,שנסעת לעבודה כרגיל ,בבוקר יום ראשון לפני  3שבועות בשעה
 .7:15גבר בשנות השלושים-ארבעים .אחד מאתנו.
אתה ,שפגעת בבן הקטן שלי .יאיר ,כמעט בן  , 8יבל"א .פגעת בו ברכבך ,והוא כנראה עף מעוצמת
הפגיעה ונפצע קל בשני צידי גופו.
תודה לא-ל ,ששומר עליו מן השמים ,אחרי שנלקח לבי"ח באמבולנס ,התברר בבדיקות שהכל
בסדר ,בע"ה.
אבל לא הצלחנו לתאר לרופאים את פרטי הפגיעה  -את הזווית ,העוצמה – עמדנו מול שאלות
הרופאים בלי להכיר את הפרטים שיאפשרו טיפול יעיל וממוקד.
יודע למה? כי אתה ,שכננו היקר ,כמעט ולא עצרת.
כן ,פגע וברח .ביישוב שלנו!
אמנם הרכב נעצר כמובן בעת הפגיעה .ועוד טרחת להוציא את הראש ולשאול את הילד מה שלומו.
אך מיד המשכת בנסיעתך.
הגעת לעבודה בסדר? בזמן? אני מקווה שכן.
אך איך עברת את היום מבלי לחשוש לשלום הילד הקטן ,שהשארת שוכב על האדמה ,בוכה
וכואב ,למרות ה'בסדר' שהוא ענה לך בקול רועד  -עם ילקוט על גבו בהתכוננו לעלות על
האוטובוס שעמד לצד הכביש כאשר פגעת בו ברכבך?
איך מצפונך איפשר לך להשאיר אותנו ,שכניך ,בלי פרטים שיאפשרו לנו להבין ולעזור ליאיר הקטן
באותו יום בבית החולים?
בעמדי ברחוב ימים רצופים אחר כך ,מחפשת אחריך ,הבנתי את עוצמת הנסים שקורים לנו כל
יום.
שכנים שלנו – תושבי אלון שבות – האטו בנסיעה בכביש!
הילדים חוצים ,כן מכל עבר במיוחד בבוקר ,אבל עלינו הנהגים להיזהר בכל מקרה – ולהאט.
כשאמרנו את ברכת הגומל בבית הכנסת בשבת ,חשבנו על כל המקרים-לא-מקרים שלא קראו
השבוע ,של דריסת ילד למוות .כן ,זה יקרה חס וחלילה ,אם כולנו לא נשכיל וננהג בזהירות.
לא לשווא החליט הרב רימון להתמקד בבעיית הנהיגה ביישובנו בשבת "שובה" השנה.
אם לא נתפקח ,נשלם מחיר כבד ביותר ,שכנינו היקרים .יאיר נפגע השבוע .מאות אחרים ניצלו
השבוע .מי יודע מה מחכה לנו בשבוע הבא?
נ.ב .ואגב ,שכני היקר שפגעת בבני הקטן  -עליך להתייצב ולהודיע על המקרה ,מתוך חובה חוקית
ומוסרית גם יחד.

תנחומים
לשרה פולק
על פטירת אמה
עליזה ע"ה
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ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

הרב יוסף-צבי רימון

דרשת שבת "שובה" עסקה בענייני תאונות דרכים .חשבתי לעסוק בנושא נוסף בענייני חשיבות
הה קפדה בכשרות .אולם ,מפאת החשיבות העצומה של נושא הסכנות ,דיברתי רק על נושא זה.
לצערי ,עדיין ישנן בעיות קשות ,ובנפשנו הדבר.
לפני כשלושה שבועות ,יצא ילד קטן בכיתה ג' עם ילקוט לבית הספר .מכונית פגעה בו והוא עף
על הכביש .לצערנו ,בעל המכונית אפילו לא טרח לצאת מן המכונית ,אלא הסתפק באמירה
כללית" :הכל בסדר?" ,ומיד המשיך בדרכו .הילד עבר את היום בחדר מיון בבית חולים .ב"ה ,כיום
מצבו טוב (לצערנו ,פרט לבעיה מצד הסכנה עצמה ,יש כאן חוסר אחריות שאיננה הולמת את
אלון שבות .פגעת במישהו חלילה? דאג לו עד הסוף ,גם אם אתה ממהר מאוד .הכל בטל ומבוטל
ביחס לפגיעה שנעשתה).
מהירות הנסיעה באלון שבות צריכה להיות איטית ורגועה .צריך להיזהר שלא לחנות במקומות
אסורים או במקומות המורידים את טווח הראיה של הולכי הרגל .צריך להיזהר ולהדריך גם את
הילדים הדרך שבה חוצים את הכביש .ילדים קטנים אינם חוצים לבד את הכביש .צריך לשים לב
לחגור את עצמנו ואת הילדים ,גם בנסיעות קצרות מאוד .חס וחלילה ,יום אחד עלול הדבר
להסתיים במוות.
אני מבקש ,שכל אחד ישים לב כיצד לשפר את הנהיגה והזהירות בדרכים באלון שבות .כל אחד
ישים לב לעצמו ,ישים לב כדאי ניתן לשפר גם את הסביבה מבחינה בטיחותית.
אני מבקש שננסה לצמצם את הנסיעות בתוך היישוב .כל נסיעה מוסיפה סיכון ,ונסיעות פנימיות
לעתים נעשות בחיפזון ובמהירות .אמנם ,יש נסיעות הכרחיות גם בתוך היישוב ,אבל ננסה לחשוב
כיצד לצמצם אותן ככל האפשר .דבר זה קשה לכולנו ,אבל אפילו אם כל אחד יוריד נסיעה אחת
בשבוע ,יהיה בכך שיפור.
ויהי רצון שיראה הקב"ה את ההשתדלות שלנו ,ויוסיף לשמור עלינו ועל ילדינו ,בכל עת ובכל
שעה.

לתושבי אלון שבות.
ביום א' ,בתאריך יז' כסלו ה'תשס"ט  14/12/2008בין השעות,22:00 - 17:30 :
תיערך התרמת דם ,ע"י מד"א באולם שמחות בשכונה הותיקה.
להזכירכם :תרומת דם מבטחת את התורם ואת משפחתו בביטוח מנות דם ,שלא
נדע ולא נצטרך .מלבד זו תרומת דם בגוש עציון מבטחת גם את שאר התושבים
שאינם מבוטחים.
מצפים לראותכם בין התורמים .צוות מתנדבי מד"א אלון שבות.

תיקון טעות
בעיתון "חידוש באלו"ש" הקודם פורסמה הודעה מטעם מוטי אזולאי מסוכנות הדואר ביישוב,
ובה מידע לתושבי "גבעת הברכה" לאחר פתיחת מרכז החלוקה החדש בשכונתם.
בטעות התפרסם במודעה מס' מיקוד לא נכון.
מס' המיקוד של אלון שבות נשאר כשהיה 90433

חנוכה בספריה
שעות הפעילות בימי חנוכה  10:00-16:00ברציפות
להכיר את עצמך וליצור

סדנת כתיבה והתבוננות.

נלמד להכיר אל-פי החסידות את אזורי הנפש המגוונים שלנו.
העצמה של כוחות הנפש מאפשרת להביא לידי ביטוי וביתר שאת את כוחותינו
היצירתיים.
הסדנא תפתח בקרוב ותתקיים באלון-שבות בימי שלישי בערב.
בברכה
שלמה שוק 052-6-71984
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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 -

לתושבי אלון שבות שלום וברכה,

יואל פרנקנבורג

כמעט שנה וחצי תפקדתי בתור קומונר סניף בני עקיבא ביישוב ורציתי להיפרד בצורה מכובדת
ובמכתב אישי.
ראשית כל ,רציתי לומר תודה על הזכות להכיר את הילדים והנוער הנפלאים של היישוב .היה לי
טוב לעבוד עם המדריכים ,היה לי כיף להיפגש עם הנוער ולמדתי המון מהיכרות עם החניכים ועם
משפחותיהם .זכיתי להכיר בתקופה הזאת משפחות נהדרות ואנשים מקסימים ויותר ממה
שלימדתי -למדתי.
הרבה אנשים עזרו ותמכו בי בתקופה הזאת ,אך לא כאן המקום לפרט את כולם .עם זאת ,אני
חייב תודה מיוחדת לחברי ועדת חינוך על גלגוליה השונים ,שלמרות המחשבות המוטעות לגביהם
בתוך הנוער ביישוב ,הם אנשים עם רצון טוב וישר ,שמשתדלים בכל מאודם לעזור ולתמוך
בילדים ובנוער .תודה מיוחדת לצורית אליצור שבמשך רוב הזמן עסקה לבד במלאכת הקודש ,עם
הרבה הרבה שמחה ואמונה.
אנצל את הבמה לומר תודה לכל המדריכים שהדריכו יחד איתי ולאחל בהצלחה גדולה לשלומית
כהן ,שהולכת לשאת בעול החשוב.
עם כל הטוב שהיה לי ,העבודה הזאת ,הייתה מלווה בהרבה קושי .אני עוזב כעת ,בעיקר בגלל
שאני חוזר ללימודים בישיבה ,וחשוב לי שיהיה לי פנאי נפשי ללימודים .עם זאת ,התלבטתי הרבה
אם לנסות לשלב בין הישיבה לבין הקומונה ב'חצי משרה' .חודש ארגון האחרון היווה עבורי קש
אחרון -שאחריו החלטתי לא להמשיך .העבודה מול היישוב ,כבדה עלי .לפני שאני נוטש את
המערכה חשוב לי לשתף בקצרה בתחושותיי ,כדי לעזור ולו במעט להמשך הפעילות בבני עקיבא.
ראשית ,וידוי קטן :אם הייתם מחשבים את מספר השעות שהשקעתי בסניף לפי מספר השקלים
שקיבלתי -היה מדובר בשכר דחוק ומצחיק .קיבלתי משכורת יפה מהיישוב ,אך עדיין רוב עבודתי
הייתה בהתנדבות .בחרתי בכך ושמחתי בכך .עם זאת ,אני מרגיש שההתייחסות אלי ,מצד גורמים
מסוימים הייתה כאל עובד שנדרש למלא מכסת שעות בלתי מוגבלת שלעולם אינה מספקת.
המדריכים בצוות ההדרכה עסקו במרבית זמנם בחינוך ילדי היישוב .הם נדרשו ממני לחשיבה
חינוכית ,דוגמא אישית ובגרות ,והם נתנו את כל כולם .בתגובה ,הרגשתי שהם קיבלו לפעמים,
בחזרה ,זלזול מופגן מחלק מההורים.
לדוגמא ,כשקבענו פגישות עם הורים של שבטים בעייתיים במיוחד או עם הורי השבט החדש,
הגיעו מחצית מההורים במקרה הטוב ,וגם הם ,איחרו איחורים בוטים .האם גם באסיפות הורים
היה מתקבל אותו זלזול?
בממוצע ,בשני חודשי הארגון ,קיבלתי פעם ביום -יומיים טלפונים מעובדי הועד ותושבי היישוב
על משהו ששברנו ,הרסנו או קלקלנו .כל פעם מחדש תהיתי מאין התעוזה להתייחס אלי כאילו
הגעתי לכאן עם חבורת עובדים זרים באישון לילה במטרה להשמיד את היישוב...
לא אני שברתי ,לא אני הרסתי ולא אני קלקלתי .אם מישהו שבר ,הרס או קלקל ,הרי אלו
הילדים שלכם .אני לא רואה סיבה מוצדקת להטיל על בני עקיבא את כל כישלונות החינוך של
היישוב .בסך הכל מדובר בפעילות סדירה של ילדים שמטבע הדברים עושים טעויות .אף אחד ,לא
ניסה לעשות רע במכוון .כמובן שאני לא מדבר על מבוגרים שהתקשרו עם הערות בונות ,אלא
שרוב הפונים התקשרו במטרה להטיל את כל האחריות עלינו.
כואב לי ,כי אני מרגיש שכל זה נובע בסופו של דבר ,מזלזול של חלק מתושבי היישוב בבני עקיבא.
נכון ,רבים מכם מחנכים/רבנים/אנשי ציבור חשובים ,אבל אני מאמין שבסופו של דבר ,גם לצוות
ההדרכה ולקומונר/ית יש מה לתת לילדים שלכם .המסגרת הבלתי פורמאלית מסוגלת לתרום
לילדים ולנוער ביישוב המון וחבל שלא מנצלים אותה יותר .עוד קצת תמיכה ,עוד מילה טובה ,עוד
עצה במקום ,היו תורמות הרבה מאד לפעילות הסדירה של בני עקיבא ,וכולנו היינו מגיעים יחד
למקום הרבה יותר טוב.

בנ"ע  -תגובה לדבריהם של הקומונרים

הוועד
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בגיליון הקודם ובגיליון זה של העלון 'חידוש באלו"ש' כתבו הקומונרים כי אין ביכולתם לשלוט
על חניכי/ות הסניף הפועל באופן זמני באולם במרתף בית הכנסת המרכזי ,ועוד הם מציעים
בגיליון הקודם לפנות לפועלים הבונים את הסניף החדש שלא לפגר בעבודתם ובכך להצדיק את
הנוער המלכלך (הילדים שלנו) ואולי גם לדרוש שהפועלים ינקו את הלכלוך שהחניכים השאירו
במקומות הציבוריים ובבית הכנסת (מחוץ לאולם הפעילות הנוכחי של הסניף) ,מתוך הנחה
שהפועלים ואולי אף הקבלן אשמים במשהו.
כגוף ציבורי המנהל את היישוב עם כל האחריות הנגזרת מכך ,ושעוקב מידי יום גם על פרויקט
שדרוג מבנה הסניף ,לא נותר לנו אלא להשתאות על דבריהם של הקומונרים ,שכן:
 .1נכון לעת הזו הקבלן (ועובדיו) עומדים בלוח הזמנים שנקבע בחוזה ,ומכאן שאין להם כל
שייכות לעניין זה ובוודאי אין להם כל אחריות על מעשיהם של חניכי/ות בנ"ע (הילדים
שלנו) בכל מקום שהוא ,לרבות למעשיהם בשטח הציבורי של בית הכנסת אותו הם
מלכלכים ו/או כל מקום ציבורי אחר ,כאילו המקום הוא חלק מהסניף.
 .2למרות שזו מסורת קדמונים ,לא ברור למה הקומונרים שאינם מצליחים להשתלט על
החניכים ,בחרו לצבוע את קירות האולם שבעוד חודשיים ,אי"ה ,הם עוברים ממנו .עדיף
היה לבחור משימות בעלות תרומה אמיתית ,ולדוגמא מתחום הצביעה :צביעת בתים של
נזקקים ,צביעת פחי האשפה לפי הדוגמא שבוצעה ,צביעת מעקות בטיחות .עוד לא מאוחר
מדיי ל"הרים את הכפפה" ולאחוז במברשת.
 .3הוועד הסכים השנה ,להעסיק בשכר קומונר לתנועת בנ"ע ,מתוך אמונה כי קומונר מבוגר
העובד בשכר יצליח בשינוי מן העבר ,להתגבר על הקשיים שקומונר/ית מתנדב/ת משירות
לאומי לא הצליח (עיקר הכוונה בשכירתם הייתה ,מעבר להיבט החינוכי ,להגיע בין השאר
ליצירת אוירה חיובית ללא מעשי הוונדליזם של הנוער ביישוב).
לאור דברי הקומונרים מסתבר כנראה כי הוועד שגה בהערכותיו ואולי נכון יהיה שהוועד הבא
יבחן לאמץ פיתרון אפקטיבי יותר.
להמחשת דברנו אלה אנו ממליצים לתושבים לבקר בחדר ההנצחה ע"ש יצחק וינשטוק הי"ד
ולהיווכח מה "עשו ממנו" חניכי הסניף ,ולהביא כאן העתק ממכתב שנשלח לקומונרים מהנהלת
המתנ"ס מכתב בנושא "שימוש פרוע במבנה המתנ"ס" ,מכתב שלע"ד ,מדבר בעד עצמו:

לכבוד:
שלומית כהן – קומונרית
יואל פרנקנבורג – קומונר
סניף בני-עקיבא
שלום רב,
הנדון :סניף בנ"ע אלון שבות – שימוש פרוע במבנה המתנ"ס
הסיכום שהיה בין המתנ"ס לסניף אלו"ש כלל השכרת אולם למטרת הצגות הסניף במוצש"ק "תולדות".
לצערי ביום א' התברר לנו ש:
א .השימוש היה בעוד מקומות במתנ"ס – לובי כניסה ,לובי חדרים בקומה התחתונה ומעבר לכך ,כל
המקומות שהשתמשתם בהם הוחזרו ברמת לכלוך ואנדרלמוסיה שלא יתוארו!
אי לכך נדרשנו להקצות  3עובדי תחזוקה כדי להחזיר את המצב לקדמותו.
ב .נגרמו נזקים במתנ"ס  2 -כסאות שבורים ווילון התפאורה באולם נקרע.
לאור כל זאת אני רואה לנכון לחייב את סניף אלו"ש בעלויות הנוספות:
 .1שימוש בלובי הכניסה וחדרי הפעילות בקומת הקרקע – ( ₪ 500במקום .)₪ 1050
 .2תשלום בגין נזקים – .₪ 950
 .3תגבור עובדי ניקיון – .₪ 200

העתק :מאיר ועקנין – מנהל המתנ"ס
יאיר וולף – סגן ראש המועצה
ועד אלון-שבות

בברכה,
זאביק כהן
מנהלן

לאור כניסתם הקרובה של החניכים וצוות ההדרכה למבנה גדול וחדש ,אנו מציעים לקומונרים
לשקול באופן חיובי להכריז על החודש הקרוב כחודש המודעות לדרכי השימוש ברכוש ובציוד
הציבורי ולחובת השמירה החלה על כל חניך וחניכה (הילדים שלנו) על רכוש הציבור המוקצה
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לפעילותם (הסניף ,מגרשי הספורט וכדומה) כמו גם לשאר הרכוש הציבורי שאיננו מוקצה
לפעילותם ,הליך חינוכי שתוצאותיו בוודאי יסייעו בידם למלא את תפקידם כהלכה.
בהזדמנות בו אנו עוסקים בפרויקט בנ"ע חשוב להביא לידיעת הציבור כי עד כאן לא נמצא מלוא
התקציב להשלמת הבנייה .עלות הפרויקט היא כמיליון וחצי שקלים .ועד ההורים שיזם את
הפרויקט שכנע את הוועד לממן מתקציבו חלק גדול מעלות הפרויקט ,כאשר שאר המימון תוכנן
להתקבל מהשתתפות המועצה ,תושבים ,ותרומות ייעודיות .נכון להיום רק  56משפחות מתוך כ-
 680משפחות המתגוררות ביישוב (כ )8.5%-הצטרפו למאמץ ואישרו את תרומתם לשדרוג הסניף.
אנו קוראים מכאן לכל שאר התושבים להצטרף למאמצים הציבוריים ולחתום על הוראת קבע
ו/או תשלום חד פעמי לטובת הפרויקט אשר בסופו של יום הוא אך ורק לרווחת ילדינו.

למשתתפי החוגים :תהילים ,ת"ת ,אבות ובנים ועוד.
במוצש"ק זה – ט"ז בכסלו תשס"ט ,בשעה ,19:30
תתקיים "מכירה" הכוללת :חנוכיות ,ספרים ועוד.
הורים – בואו על ילדיכם וכרטיסיהם בידיהם לבית הכנסת המרכזי בשכונת
"גבעת העץ".
בברכה ,אליהו נתנאל

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
למשפחת רמי ומרים ינאי ולמשפחת אבנר ונעמה עציון לנישואי אחיה ואחינועם.
למיכאל ואושרית סטבון להולדת התאומים.
למשפחת אסף ואיילת בן-שאול להולדת הבן אברהם.
למשפחת מיכאל ודבורה שור להולדת הנכד אברהם ,בן לאסף ואיילת.
למשפחת שיץ ויוכי שמעון להולדת הנכדה דפנה ,בת ליערה ומאיר.
למשפחת רפי ושרה פרויס להולדת הנכדה גפן-טובה ,בת לרעות ואמיר.
למשפחת רמי ומרים ינאי להולדת הנכדה ,בת לאליהו ואורה.

מכירת כובעי כישור ענקית
כובעי כישור וברטים עבודת-יד ,בשלל צבעים
לשבת וליום-חול.
המכירה תתקיים ביום
רביעי ,ה' בכסלו תשס"ט ()17.12.08
בין השעות .22:00 –- 20:30
בבית משפחת פרל שלומית ,רח' הל"ה 11
שכונת "גבעת הברכה" 9309826
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