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תוצאות הבחירות המוקדמות  2009לוועד אלון-שבות ולמועצה האזורית

בסה"כ הצביעו  807בוחרים (יותר מכפול מהבחירות שנערכו בשנת תשס"ד )2004 ,ובלט מספרם
הרב של בני-הנוער.
רשימת המועמדים שנבחרו לוועד (סדר הרשימה לפי מס' הקולות):
 .1מאיר הכהן
 .2רותי אמרו
 .3שי ויסבורט
 .4שי בלקין
 .5רותי שפירא
 .6אפי ריפקין
 .7בן-ציון רודל
 .8אליהו סוויד
 .9מירי כהנא
רשימת המועמדים למועצה האזורית (סדר הרשימה לפי מס' הקולות)
 .1רותי ליברמן
 .2עזרא רוזנפלד

הבעת תודה למתנדבים בבחירות
חובה נעימה היא לנו להודות למתנדבים הרבים ,שהיטו שכם וסייעו להצלחת מבצע הבחירות.
תודתנו ל:
שלמה הדרי ,מזור לבנוני ,יוסי נוסבוים ,דוד צפרי ,רמי וקנין ,חננאל אנסבכר ,ישי כץ ,שלמה מרנץ,
צפניה שמיר ,רבקה בן-אברהם ,אביבה שלם ,בת-שבע חבר ,דבורה שרייבר ,גלי טרגין ודוד נתיב.
(התנצלותנו אם שכחנו מישהו).
תודה מיוחדת לציפי המזכירה ,על עזרתה הרבה בין בשעות העבודה ובין שלא בשעות העבודה.
בברכת "הבוחר לעמו ישראל באהבה"
ועדת הבחירות:
זאב ולק ,מרים שמיר ,זאב לבנוני

תודה נוספת

ציפי

לא נראה לי שניתן לסיים את נושא הבחירות המוקדמות ללא הבעת תודה נוספת ,חשובה יותר מהאחרות,
והיא תודה לחברי וועדת הבחירות :זאב ולק (יו"ר) ,מרים שמיר וזאב לבנוני.
זמן לא מועט "ביליתי" עם חברי הוועדה ,אך זמן זה הוא כאין וכאפס לעומת הזמן אותו הקדישו הם ללפני ,תוך
כדי ובסיום הבחירות ,ואף לאחריהן.
שעות רבות של בוקר ,אחר צהריים ,ערב ואף לילה הם נידבו מזמנם ע"מ שיתנהל הליך בחירות מסודר ומדויק,
הכי חשוב  -דמוקרטי.
למדתי להבין את מושג ה"הייקה" באופן הכי חיובי שניתן.
אשרינו שנתברכנו בתושבים תורמים כמותם.

הבחירות תתקיימנה ב  20לחדש זה ,אי"ה.
מינוי הוועד החדש ייכנס לתוקף בתאריך  1לפברואר .2009
דמי מנוי ספריה

ועד היישוב

הפעלת הספריה ברמתה הגבוהה כאן ביישוב ולאורך כל השנים ,מתאפשרת אך ורק בשל השתתפות
הו ועד במימון פעילות הספריה מתקציבו השוטף ,השתתפות תושבי היישוב (דמי מנוי) ,השתתפות
המועצה האזורית ,השתתפות משרד החינוך לרכישת ספרים חדשים ,ועוד .רק כאשר כל המקורות
ממשיכים להתקיים ,מתאפשר לדאוג לכך שהספריה כאן תהיה פתוחה במשך כל ימות השבוע( ,שבע
שעות בימים א'-ה' ולשלש שעות בימי ו' ,סה"כ  45שעות שבועיות) ,לספריית וידאו נרחבת להשאלת
סרטים ,לשירותי צילום מסמכים ,להעסקתן של שלוש ספרניות (שתיים במשרה חלקית) ,שתהיינה
זמינות לתת את השירות לתושבים בכל שעות הפתיחה של הספריה ,ולשירותים נוספים.
החל מחודש ינואר  , 2008הוחל חוק הספריות הציבוריות גם על אזור יהודה ושומרון ,וממנו משתמע
כי מתאריך זה ואילך גביית דמי המנוי לספריה יכולה להתבצע רק ע"ב תשלום רשות.
המשמ עות לנו (תושבי אלו"ש) מהפסקת גביית דמי המנוי עלולה להיות קשה שכן ,ללא מקור המימון
מדמי המנוי של התושבים ,ייאלץ הועד לצמצם לאלתר חלק מהשירותים המורחבים הניתנים כיום
בספריה ולהפעילה רק לשעות קצובות ,ובימים קצובים בלבד.
כדי שלא לקצץ גם השנה ח"ו את השירות המצוין הניתן לתושבים מהספריה ועובדיה ,ימשיך הועד
לגבות את דמי המנוי לספריית היישוב כבשנה שעברה ,אולם כתשלום רשות בלבד .כמובן שכל תושב
המתנגד להסדר זה יכול להתקשר למנהלת הספריה ולהודיע לה כי הוא מבקש להוריד את שמו
מרשימת משלמי דמי המנוי.

תנחומים
לדוד סרי
על פטירת אמו
הגב' נדרה סרי-לוי ע"ה

עבודות בבנק

במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו בשעות הערב והלילה עבודות בסניף
בנק המזרחי ביישוב.
לידיעתכם!

הפסקת חשמל זמנית
לרגל ביצוע עבודות לשיפור ותחזוקה של רשת החשמל ,תהיה הפסקת חשמל ברחובות:
התאנה ,הרקפת ,האלון
ביום שני ,ט"ז בטבת תשס"ט 12.1.09 ,בין השעות .14:00 – 8:00
במקרים של מזג אויר חריג – הפסת החשמל עלולה להתבטל.
בדבר בירורים נא להתקשר לאהוד כהן .057-7626222 6660619

עמכם הסליחה!
לחצן מצוקה

מי שזקוק למכשיר לחצן מצוקה יודע מדוע ומתי להשתמש בו .חשוב לדעת שקל ביותר לרכשו וליצור קשר עם
נותני עזרה בשעת צרה.
ארגון "יד-שרה" מוכר ומרכיב את הלחצן בביתך ,תמורת  ₪ 450לכל החיים ,וזה כולל  ₪ 150פקדון.
המכשיר מותקן ליד הטלפון ויש לחצן שצריך לענוד על היד כל הזמן ,ובשעת הצורך יש ללחוץ עליו .הצליל נשמע
במרכז "יד-שרה" ומיד נענים משם ,מקשיבים לבעייתך ושולחים עזרה כפי הנדרש.
במקרה הצורך דמי הביטוח עולים  ₪ 20לחודש ,אמבולנס –  ₪ 15ורופא מוזמן – .₪ 20
עלויות אלו הן מינימליות מאחר וידוע ש"יד-שרה" פועלת למעשי חסד ולא למטרות רווח.
כדי להצטרף לסידור זה יש לקבל טפסים ב"יד-שרה" בירושלים ,אותם יש למלא בדייקנות ולשלחם חזרה.
פקס6444508 :
טלפון6444444 :
כתובת "בית יד-שרה" :שד' הרצל  124ירושלים 96187
לבריאות!
שלא נזדקק ,אבל שנהיה מבוטחים לשעת הצורך.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לזאביק ואתי עתיק ולסבתא יונה מושקוביץ לאירוסי הבן – הנכד מתניה עם אוריה.
לישי וסמדר שלום להולדת התאומות שירה והלל.
לישעיהו ותמי יחיאלי ולדוד ושרה פולק להולדת הנכד זיו-יהודה ,בן לאמיתי ואודילי.
ליהונתן ונריה יזרעאלי ולמשה וגילה פרייזלר להולדת הבת – הנכדה רוני-אחינועם.
לזלמן וריקה שויטש להולדת הנכד מאור-יכין ,בן לאילנה ואהרון.
לשלומי ובת-שבע ימיני ולבר המצווה מאור-ברוך.
לשמוליק וטליה שנהב ולבר המצווה נדב.

הבעייתיות בטרמפיאדה בגילה ופתרון מעולה
עקיבא ברין ,מויש יאול ודוד פרידמן
יוצא לנו לעמוד בטרמפיאדה בגילה הרבה ,כמעט בכל יום ,וכמו שכולם כבר בטח שמו לב יש בעיה בטיחותית
במיקום הטרמפיאדה הנוכחי ,דבר שכנראה בגללו הרבה אנשים לא עוצרים.
חשבנו שאם נחליט כיישוב שכולנו עומדים ועוצרים טרמפים רק באמצע המפרץ זה יהיה בטיחותי יותר וגם
נוכל ע"י זה להזדהות כתושביי היישוב כך שנהג שעובר עם רכבו ורואה אנשים במפרץ ידע שהם צריכים
לאלון שבות ויעצור להם.
אז החל מהשבוע :תושבי אלון שבות עומדים ועוצרים טרמפים רק באמצע המפרץ!
נודה לוועד היישוב אם יוצב במקום שלט עם הכיתוב "אלון שבות" (לא חייב להיות שלט גדול).
כמו"כ,תודה רבה לכל מי שעוצר לטרמפיסטים גם ביישוב וגם בגילה,

בנ"ע – הבהרה לתגובת הוועד

דני שחור

כחבר ועד שהשתתף בניסוח התגובה שפורסמה לפני שבועיים ולאור התגובות הרבות שקיבלנו,
מצאתי לנכון להבהיר (בשמי בלבד) מספר נקודות .יואל כבר עזב את תפקידו ולכן חשוב שאדגיש
מראש שההתייחסות אינה ולא הייתה לאישיותו חס וחלילה אלא לתופעות ,שבהחלט לא התחילו
בתקופת כהונתו ,וגם אינן מצטמצמות לסניף בלבד.
 )1אני רואה בתופעה של הפגיעה ברכוש הציבורי ביישוב (ובמתנ"ס) בעיה הראויה לתשומת
לב וטיפול מצד גורמי החינוך ומעצבי האווירה הציבורית ביישוב .אני מאמין שכל אחד
מאיתנו צריך להגיב בחומרה רבה יותר כשילד פוגע ברכוש ציבורי בהשוואה להתייחסות
לפגיעה דומה בביתו.
 )2במהלך חודש הארגון לא ראיתי אף פרסום (גם לא מאלו שמיהרו להגן על כבודו של יואל)
שתובע מציבור ההורים והמחנכים למנוע תופעה מכוערת זו ,שכולם נתקלו בה במהלך חודש
הארגון.
 )3כל הדיון לא היה מתנהל מעל דפי המידעון אילולא פרסמו הקומונרים ביוזמתם הצדקה
לתופעה ("המקום מגוחך") והסרת כל אחריות מצידם ("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 בנית הסניף החדש .אולי זה
יגרום להם להזדרז )".אני הייתי מצפה מצוות חינוכי שלא מצליח להתמודד עם בעיה ,שלא
יצדיק אותה בפומבי אלא ,לדוגמא ,יפנה להורים או לרבנים שיסייעו לו לטפל בבעיה .כמו
כן ,האחריות בארגון הופעות חניכי הסניף במתנ"ס חייבת לכלול גם הערכות לכך שלא יגרמו
לאולם המתנ"ס נזקים מיותרים.
 )4אין ספק שהנזקים שהנוער גרם במהלך חודש הארגון אינם מגמדים את תרומתו של יואל
לחינוך הנוער ,כפי שהביעו רבים בתגובתם .תגובת הוועד הייתה בניסוח קצת בוטה ולא
מאוזן ,שנבע מתוך כאב על כך שכספי הציבור מבוזבזים על כיסוי נזקים (שניתנים למניעה)
במקום על פעילות חינוכית .לא הייתה כל כוונה מצד מנסחי תגובת הוועד לפגוע ביואל
אישית ,וכאמור התגובה התייחסה רק להצדקה הפומבית שניתנה לפגיעה ברכוש הציבורי
מצד צוות מחנכים ביישוב).
לצערי הרב לא מצאתי בכל התגובות התייחסות לנקודה העיקרית של פרסום הצדקה לפגיעה ברכוש
הציבורי .אני שמח על התגובות הכוללות (מעבר לתקיפת הוועד) קריאה להורים ליותר מעורבות
בנעשה בסניף ומחוצה לו.

בנ"ע  -תגובה לדברי נציג הוועד

יהונתן יעקבס

קראתי את תגובת נציג הוועד למכתבו של יואל הקומונר ,והתביישתי להיות תושב אלון שבות.
התביישתי כי יואל כתב בכבוד ובנימה רצינית ,ונציג הוועד כתב בציניות ובזלזול.
התביישתי כי יואל כתב מתוך רצון לתקן ולשפר ,ונציג הוועד כתב מתוך רצון לנגח.
התביישתי כי יואל כתב מתוך לקיחת אחריות ,ונציג הוועד כתב מתוך בריחה מאחריות.
התביישתי כי יואל כתב ברובד כלל יישובי ,ונציג הוועד ירד לרמה אישית מכוערת.
התביישתי כי במשך השבת שמעתי רבים שאמרו  -אחרי מכתב כזה באמת הגיע הזמן להחליף את
הוועד.
התביישתי כי יואל יזכור לעולם את מכתב הפרידה שזיכה אותו נציג קהילת אלון שבות ,לאחר שנה
וחצי שבה הוא השקיע את כל נשמתו בילדי הקהילה.
ואולי יש מקום כ'תשובת המשקל' להציע מסיבת פרידה והוקרה רשמית לאנשים שמגיעים לתרום
ולסייע לקהילה?
שלושה 'נציגים' יש לנו בסניף המקומי .הרגשתנו היא שהם זוכים לקבל בסניף פעילויות ערכיות
ומשמעותיות ולחוות חוויות חינוכיות חיוביות .ואוסיף עוד מילה אישית .בחודשים הקשים שעברו
עלינו תוך כדי מחלתה של רותם שלנו ,ולאחר מותה ,התגלו המדריכים של ילדינו בגדלותם מעל
ומעבר .עמדנו נפעמים מול הרצון של המדריכים לעזור לחניכיהם ,מתוך השקעה וליווי אישי צמוד.
בעינינו צוות הדרכה מוצלח הוא תוצאה ישירה של קומונר משכמו ומעלה היודע לפעול ולהפעיל את
הצוות שמתחתיו בצורה יעילה ,רגישה ואנושית.
יואל  -תודה.

"קדימה בני עקיבא"

רוג'ר ותמר שפיצר

גם אנחנו רוצים להביע את הזדהותנו עם התגובות שהופיעו כאן בנוגע לשרשרת המכתבים סביב סניף
בני עקיבא.
אנו תופסים את עצמנו בדרך כלל כהורים לא מתערבים ,מתוך התחושה שתנועת נוער ,כשמה כן היא.
אולם ההתרחשויות האחרונות מעמידות אותנו בסימן שאלה מול תפיסה זו.
יכול להיות ששגינו בכך שלא פרגנו ולא הודינו ולא דאגנו להגיד שאנחנו מרגישים את ידו המנהיגה
והמכוונת של יואל בשנה וחצי האחרונות .ושוב  ,ממבט מהצד ולא מאד מעורב הרגשנו שינוי ,הרגשנו
עשייה חיובית ומיטיבה ,הרגשנו צוות הדרכה דואג ,מסור ופועל ,וברור לנו שאווירה שכזו מגיעה
בראש ובראשונה מלמעלה ,מהקומונר.
אנו לא רוצים להתכחש לכך שיש בעיות חינוכיות ומעשיות סביב הסניף ,אך חינוך לאכפתיות ,
לשמירה על רכוש הציבור ולנטילת אחריות מתחיל בבית ולא בסניף ,שם הוא רק יבוא לידי ביטוי
ואולי גם יתחזק.
אנו רוצים לאחל לשלומית הצלחה רבה בנטילת התפקיד החשוב וליואל ברצוננו להודות על כל השעות
הרבות ,האנרגיות והמסירות שהשקיע בילדינו.
בברכה (ומתוך מחשבה להיות קצת יותר מעורבים)

תגובה לדברי הוועד על בני עקיבא

רפי וללי אוסטרוף

אין בפינו מילים לתאר את הבושה שחשנו כשקראנו את תגובת הוועד לדברי הקומונרים.
קומונר עוזב ,ובמקום לעשות לו מסיבת פרידה ,ערב הוקרה ,במקום להודות לו – פשוט מכפישים את
שמו.
גם לו ה יה הדברים שנכתבו נכונים ,אין זו דרכה של תורה לנהל את הויכוח עם אדם יחיד מעל דפי
עיתון.
למדנו מחז"ל ,שנוח לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ועל ילבין פני חברו ברבים .לצערינו,
כולנו היינו שותפים להלבנת פני הקומונר ברבים ,ואוי לנו שתקלה כזו יצאה מתחת ידי הוועד של
כולנו.
לא רק עם הקומונר באו חשבון ,אלא עם כל הנוער .ילדינו ,הם שהושמצו במכתב הוועד ,לא פחות
מאשר הקומונר .איננו מבינים מניין התעוזה להוציא שם רע על מאות ילדים בגלל מעשים של יחידים
או אפילו כמה עשרות .הרי זה לא כולם!! מי שמכם??
כבר זמן רב שאין סניף לבני-עקיבא ,החניכים פשוט זרוקים ברחובות .נכון ,נתנו להם את המקלט ,אבל
כמה שבטים יכולים לשבת ביחד במקלט? כולנו יודעים שהחניכים מסתובבים בחוץ ,בחום ובקור וגם
בגשם – האם ניסינו כהורים לפתור את הבעיה במשך התקופה הזאת?
הקומונרים והמדריכים מנסים לשוות לסניף אופי חינוכי ורציני למרות כל הקשיים הפיזיים ,ואנו
ההורים והוועד מתלוננים...
אנו רואים את חברי הילדים שלנו – המדריכים בסניף ,כמה הם משקיעים בשבטים שלהם ,כמה זמן
הם מקדישים ,איך הם מדברים על יואל בהערצה ,על כך שהוא שידרג את הסניף ,ועובד עם כל צוות
וצוות בנפרד ,כמה זמן הוא משקיע מזמנו ,והפידבק מהיישוב – הורים וועד – תלונות!...
חשבתם שניקח קומונר בשכר ,ואז יפתרו כל הבעיות החינוכיות שלא הצלחנו להתמודד איתם בבית?
ועוד בלי תנאים?..
בשבת ארגון האחרונה חשנו במיוחד את השינוי שחל בסניף .המפקד שהיה מאורגן מאוד ביחס לשנים
קודמות  ,יואל שהצליח להשתלט על המון חניכים ולמרות זאת הרגשנו את אהבתם של החניכים אליו.
ההופעה במתנ"ס שהיתה מתוקתקת ובלי פאשלות .כולנו (לפחות ההורים) הערכנו מאוד את יואל
שעלה באחת ההופעות על הבמה ולא נתן לחניכים להמשיך בהופעתם עם הקרמבו – שמא זה ילכלך
את הבמה.
ובסופו של דבר ,למרות כל העבודה זה מה שיש לוועד לומר? להציג את מסמך המתנ"ס המתאר את
השימוש הפרוע של חניכי הסניף במבנה?
זוהי השמצה ,והלבנת פנים שאי אפשר לעבור עליה בשתיקה!
לפי דברי הוועד אפשר להבין שעדיף לסגור את סניף בני עקיבא ,כך לא יגרם נזק לשום דבר ,ולוועד
לא יהיו יותר הוצאות מיותרות על הנוער המופרע שאף אחד לא יכול לשלוט בו (אפילו קומונר בשכר).

או שמא ישלם הוועד שכר לשומרים מחברת השמירה שיבואו וישמרו על ילדינו המופרעים שלא יעשו
נזקים בזמן הפעילות שלהם? הרי הנזקים קורים רק ע"י חניכי בבני-עקיבא ,ורק בגלל שהקומונר בשכר
לא מצליח להשתלט עליהם ,מעולם לא היה נזק בישוב שלא קשור לבני-עקיבא...
לדעתנו ,הפתרון האמיתי הוא שאנו ההורים נתחיל להיות יותר מעורבים!
והרי לכם כמה רעיונות:
א .אנו יודעים שלעיתים יש בעיית ונדליזם עם הנוער ביישוב ,אם זה חשוב לנו ,אולי נתנדב אנו
במשמרות בימי שלישי ושבת לדאוג לכך שהחניכים לא יעשו נזקים – ולא נפיל זאת על הקומונרים
שבאמת לא יכולים ולא צריכים לשלוט על מאות חניכים?
ב .נכבד את זה שהקומונרים מרחיקים ילד בעייתי מהסניף ולא נתקשר ונכריח לקבל אותו בחזרה ,או
שמא לא נאפשר לקומונרים להעיף חניכים מהסניף ,אבל אז נישא בתוצאות בלי תלונות...
ג .ראוי שאחד מאיתנו – ההורים יהיה איש קשר לקומונר הבא ,מול מוסדות היישוב ,שיסייע לו בכל
מה שהוא צריך למען הסניף .אין סיבה שהקומונר יצטרך להתעמת מול ועד היישוב על מנת לקבל
שירותים אלמנרטים לסניף .לצרכים אלה אנו צריכים לדאוג.
ובכל מקרה ,הדבר הדחוף ביותר הוא לזרז את בניית הסניף ,לא יתכן שילדינו כבר מעל שנה פועלים
בלי סניף.
יש לנו בעיה קשה עם גיוס הכספים לסניף והגיע הזמן שכל הורה שעדיין לא תרם כסף לבניית הסניף,
יעשה זאת בהקדם .הוראת קבע של  50-100₪בחודש תעזור מאוד ואפשר אף פחות מזה ,כל שקל
יתרום לכך שיהיה כבר מבנה ראוי לילדינו.
הוועד חייב להתנצל מעל דפים אלו בפני יואל ובפני כל הסניף על הלבנת פנים חמורה!!
הגיע הזמן שהישוב יפרגן לבנ"ע .ומבחינתנו זוהי הזדמנות לערוך ערב הוקרה ליואל על עזיבתו,
לשלומית על כניסתה ,ולכל צוות המדריכים שמתחלף ,מנהג שראוי לעשותו פעם בשנה – כדי להביע
במקצת את האכפתיות וההערכה שלנו כלפי הסניף .ראוי שוועד אלון שבות ישמח לממן ערב זה .מה
דעתכם?
ובתכל'ס זו ההזדמנות לזרז את כולנו בעניין התרומה לסניף:
אנו חייבים להזכיר לטובה את ועד היישוב שבמאמצים מרובים תיקצב חצי מליון  ₪לבניית הסניף
החדש .ההסכם היה שחצי מיליון  ₪נוספים ייגבו מההורים .לצערינו עד היום תרמו רק 56
ועדיין חסר 300,000
משפחות מהיישוב מתוך  !!!700נאספו פחות מ ,₪ 200,000-
 ₪שמצופה מההורים לממן( .ושלא תחשבו – זו עדיין לא כל העלות).
הכסף שאנו תורמים לבניית הסניף נחשב למעשר כספים ,וכמו שכולנו תורמים למוסדות אחרים
ולפעמים אף כאלו שאיננו מכירים – יש לנו פה את ההזדמנות לתרום למען ילדינו ,למוסד שכולנו
מכירים ומעריכים ,ולהוקיר טובה.
ג'רמי קורניץ קיבל על עצמו לנסות לגייס את הכסף ביחד עם מספר מצומצם של עוזרים – אנא
הקלו עליהם באיסוף התרומות למען כולנו! ואם יש לכם רעיון לתורם שיכול לעזור ניתן לפנות
לג'רמי.
מצורף דף התרמה לבניית הסניף .אנא מלאו בו את הפרטים עוד היום בלי דחייה.
כל שעליכם לעשות הוא להתקשר איתנו .אנו נבוא לאסוף מכם את הדפים.
טלפון0524-235305 9934890 :
מיילlaliostroff@gmail.com :
ניתן גם לשים בתיבות ה"חיש ועד".

חוג דרבוקה לילדי כיתות ב'-ד'.
ניתן עדיין להצטרף לחוג דרבוקה.
קבוצה קטנה ,מורה מנוסה וחמה ,מחיר נוח ,באלון שבות.
לפרטים והמלצות :ברכה 993-4221

אנשי אלון-שבות היקרים,
במסגרת הנושא שלנו בחודש ארגון "גבורה בחיי היומיום" הרמנו כזכור לכולכם את מסעדת מעפילים
שהיתה כולה תרומה ל"זכרון מנחם".
היה מדהים לראות את החניכים עובדים במרץ ובהתלהבות למטרות חסד.
תודה לכל מי שהגיע ותרם! בזכותכם תרמנו כמה אלפי שקלים ,ואנחנו מקווים שנהנתם.
שנזכה להאיר בחסד שלנו עוד רבות.
מדריכי שבט הרא"ה :צור ,צורית ורננה.
בב"ח ותו"ע

מכתב שנשלח מ"זכרון מנחם"
לאנשי אלון שבות היקרים,
כבר איננו יודעים מי הוא הגיבור האמתית בחיי היומיום...
נכון .הילדים שלנו הם גיבורים אמיתיים .אבל מי שזוכר אותם ומוכן להזיע ולהתאמץ כדי לעזור להם,
האין הוא גיבור בעצמו?!
הנוער שלכם שיזם פרויקט מדהים כזה תחת הכותרת "גבורה בחיי היומיום" ושיתף את כולכם,
מבוגרים כילדים ,בקלחת של עשייה ונתינה ,מעיד על חברה אכפתית ,שמבחינה בגיבורים הקטנים
בשולי הדרך ,ועושה הכול כדי לעזור להם.
הנוער שחינכתם מעיד עליכם שאתם אנשי חסד .אנשים ששואפים לשנות את העולם למקום טוב
יותר.
ההתגייסות שלכם ריגשה אותנו ונתנה גם לנו כוחות מיוחדים במאבק שלנו למענם .תודה לכם.
תודות מיוחדות למדריכים היוזמים :צורית סטרון ,רננה לוי וצור קורניץ .וה' ישלם שכרכם.
בהוקרה אמיתית
חיים ומירי ארנטל  -מייסדי "זכרון מנחם".

"מועדון קוראים"  -אלון-שבות
הפגישה השלישית של מועדון קוראים תתקיים אי"ה
במוצאי-שבת פר' "וארא" כ"ח בטבת תשס"ט ()24.1.09
בבית משפ' בן-פזי רחוב השיירות 26
בשעה .20:30
בפגישה נדון על ספרו של אהרון אפלפלד
"סיפור חיים"
וכן על כתיבתו ויחסו לשואה.
המעוניינים לקרוא את הספר מוזמנים ליצור עימי קשר .

להתראות,

נטע אורבך netaur@gmail.com 050-7399442 ,931113

למועדונית טיפולית בתקוע דרושה מדריכה ( 35שעות שבועיות).
נא לשלוח קורות חיים לorly.bentarya@gmail -

תנועת אריאל ביישוב

אני כותב אליכם מנקודת מבט של חניך משבט הרא"ה בסניף אריאל אלון שבות.
אני מוחה על היחס ביישוב לתנועת אריאל ובפרט בשבת ארגון שלנו ,שבת פרשת וישלח ,כאשר היה
מפקד של בני עקיבא במרכז היישוב מול אולם השמחות הישן ,בו היינו לכל אורך השבת .בעת סעודה
שלישית הגי עו חבורה של כעשרה ילדים מהמפקד של בני עקיבא ,דפקו על החלונות שלנו וסיפרו
בדיחות במילים לא ראויות עלינו.
אני לא מבין ,אז מה אם אנחנו בתנועה אחרת?! צריך להרוס לנו את השבת הכי כייפית בכל השנה?!
עכשיו ביחס לכל השנה :אני לא יודע מדוע היחס אלינו כל כך נורא! לי היו המון חברים לפני שהלכתי
לאריאל ,הייתי מאד מקובל ,עד שהלכתי לאריאל .תגידו לי :בגלל שהלכתי לתנועה אחרת נהייתי לבן
אדם רע? השתניתי? אני חושב שממש לא!!
אתם אומרים שאריאל מפלג את היישוב ויש לי כמה תשובות:
א) מי מחליט אם נתפלג או לא? אנחנו! אפשר לחיות ביחד עם  2תנועות אם באמת רוצים.
ב) כאשר רצינו לעשות שיחה עם הקבוצה שבגילנו מדוע הם נגדינו ,מבני עקיבא התנגדו ,כשאנחנו בסך
הכל רצינו להתפייס עם הילדים בגילנו ,אז מי גורם לפילוג?!
ג) עד עכשיו לא עשינו שום דבר שהפריע ליישוב – עובדה שחצי מהיישוב לא שמע עלינו .הכל נעשה
ב שקט גמור מי בכלל ידע שזה היה השבת ארגון שלנו? (חוץ מחניכי בני עקיבא שהיו מחוץ לאולם
וראו הכל)
נראה לי שהבאתי מספיק עובדות מדוע היחס אלינו לא מוצדק ,ויש לי עוד הרבה נקודות כאלה.
אני באמת מקווה שהיחס ישתפר אלינו (תנועת אריאל) ונשמח לקבל תגובות.
מחניך שבט "הרא"ה" – בשם כל תנועת "אריאל אלון-שבות".

מכירת פליזים של JOSEPH KAUFFMAN
במחירי מבצע!!

ביום רביעי הקרוב בבית משפחת סולטר (ברחוב התמר  )14באלון שבות
בין השעות 19:00-22:00

פליזים ,מעילים
,
גופיות פליז ,
גופיות תרמיות,
ועוד!!!..

לפרטים :גילעד0508498240-

גמ"ח הלוואות חדש באלון-שבות (עד כמה מאות שקלים)
לע"נ ר' יצחק שמואל בן-בנימין הכהן
טל' ( 054-2078998עדיפות בשעות הערב)

מהנעשה בספרייה

בחודש האחרון קיבלנו תמיכה מיוחדת ממשרד החינוך והעשרנו את הספרייה בספרים רבים חדשים:
ספרי ילדים ,נוער ומבוגרים ,ספרים בהוצאות רגילות וספרים בהוצאות דתיות.
מערכת החימום בספריה מצוינת כולכם מוזמנים ליהנות מחורף חמים בספרייה.
.19:00 – 15:00
הספריה פתוחה בשעות,13:00 – 10:00 :
ספרי ילדים חדשים:
• מסיפורי רבי נחמן מברסלב :בערל הגדול מתחכם ומתגבר על הגזלן ,הסחורה הגזולה.
• מי ישמור על העוגיות שלי?
• ספר אחד ושני ילדים
• מתנה מתאימה בדיוק
• ספר הציצית שלי
ספרי נוער חדשים:
• מעשיות בידל הפייטן /ג'יי קיי רולינג
• נתי וצביקי בתעלומה כפולה
• מבחן חוזר
• החרב המופלאה (קומיקס)
• הדוד הטוב של רולי
• קיץ כתום /אסתר וורצל-שטרייט
• גלגלי עזר
• בודדה במערכה /אורנה בורדמן
• חפצי כוח (( )4פנטזיה)
ספרי מבוגרים חדשים:
• מומחית באומנות המוות /אריאנה פרנקלין
• נשיקת בודהא /פיטר טסקר
• חלומות מאבי :סיפור של גזע ומורשת /ברק אובמה
• גרין קארד /רם אורן
• לילות ברודנטה /ניקולס ספארקס
• מן המדבר והלבנון/עשהאל לובצקי
• ברידה /פאולו קואלו
סרטי די.וי.די
• אינדיאנה ג'ונס וממלכת גולגולת הבדולח
• קונגו פו פנדה
• עליילות ספיידרוויק
• פליקס 2
•  12קופים

לשכת ראש המועצה
לתושבי גוש עציון
שלום וברכה!
בעיצומם של ימים קשים אלה ,מצאנו לנכון לעדכן אתכם בכמה מההשלכות של
המצב הביטחוני עלינו.
א.

ב.

ג.

ד.

סיוע לתושבי הדרום :יוזמות רבות עולות מהישובים לסיוע בצורות שונות.
המועצה פועלת בתיאום עם רשויות מקומיות בדרום לסיוע בתחומים
הנדרשים על ידם .בכלל זה -הזמנת תושבים מהדרום לימי הפגה בגוש,
הוצאת צוותים להפעלה בישובי "עוטף עזה" ,אירוח מאורגן של תושבים
במוסדות ובבתים פרטיים בגוש ועוד.
תושבים המעוניינים להציע עזרה בתחום זה מתבקשים להשאיר פרטים
במועצה בטלפון מס' .9939933
המצב הביטחוני באזור :אין ספק שהלחימה בדרום גורמת לפעילות עוינת
מוגברת באזורנו .מתרבים והולכים מקרי יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי
תבערה ועוד .בהקשר זה ,חשוב להגביר את העירנות הביטחונית ביישובים,
ולבדוק את המוכנות בצוותי הכוננות ,צח"י וכו' .מומלץ לבעלי נשק לשאת
אותו עמם.
שירותי המועצה :ככל הארגונים במשק ,גם יכולת מתן השירותים שלנו
נפגעת עקב גיוס עובדים (וכלים) .ככל שהמצב ימשך ,עלולים להתגלות קשיים
נוספים .כרגע למשל נדרשנו להעביר מספר אוטובוסים לצרכים ביטחוניים,
וישנם גם נהגים שגויסו למילואים .החברה לפיתוח עושה מאמץ ניכר שלא
יפגעו הסעות התלמידים אולם יתכנו לצערנו עיכובים מסוימים .אנא -גלו
הבנה למצב המסובך.
כדאי לפקוח עין מסביב ולדווח למוקד  1-700-705-000או למוקד  1208על
משהו חשוד.

אנו שולחים את ברכת תושבי גוש עציון לאחינו בדרום הארץ ,ולחיילי צה"ל וכוחות
הביטחון ,ובהם רבים מתושבינו בסדיר ובמילואים.
ּומ ְׁחלָּ ה
ּומכָּל ֶנגַע ַ
ְׁצּוקה ִ
ִׁשמֹר ְׁויַצִ יל אֶ ת חַ יָּלֵ ינּו ִמכָּל צָּ ָּרה ו ָּ
"הַ ָּקדֹוׁש בָּ רּוְך הּוא י ְׁ
ְׁו ִי ְׁׁשלַ ח ְׁב ָּרכָּה וְׁהַ צְׁ לָּ חָּ ה ְׁבכָּל ַמעֲ ֵשה י ְֵׁדיהֶ ם .י ְַׁדבֵ ר שֹונְׁ אֵ ינּו ַת ְׁח ֵתיהֶ ם וִיעַ ְׁט ֵרם
ּובעֲ ֶט ֶרת נִ צָּ חֹון".
ֶתר יְׁׁשּועָּ ה ְׁ
ְׁבכ ֶ

בברכה
שאול גולדשטיין
ראש המועצה

אין לך זמן? את לא רוצה להתחייב למנוי? את אחרי לידה? או סתם רוצה להניע את האיברים?

את רוצה להרגיש טוב! זו ההזדמנות שלך.

ימי שישי בשעה  10:30במועדון אלו"ש.
שעה של פעילות מהנה ומבוקרת ,המועברת ע"י בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני
ומתמחה בבריאות הציבור
• הגדלת טווחי תנועה וגמישות
• פיתוח כוח וקוארדינציה
• שיפור סיבולת לב-ריאה
• עבודה על יציבה נכונה
כל זאת ועוד באווירה נעימה ובצורה מקצועית.

התשלום בכרטיסיה

באת – שלמת!

אשמח לראותכן.

אסתר (גלזר) קליינמן 050-8553385

התרמה לבניית סניף בני-עקיבא באלון שבות
משפחת______________
אנו מבקשים לתרום( :סמן את הדרך המבוקשת)
הוראת קבע דרך ועד הישוב
□  ₪ 50למשך _______ ( )1-3שנים
□  ₪ 100למשך ______ ( )1-3שנים
□  ₪ 120למשך ______ ( )1-3שנים
□  ₪ 180למשך ______ ( )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 _________ ת.ז_______________ .
סכום חודשי _________ מס' תשלומים__________
למעוניינים ניתן לקבל קבלות לפטור ממס בארה"ב (פרטים אצל ג'רמי קורניץ)

