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עם החלפת המשמרות או 'מה עשיתם בשביל היישוב?'

עם תום הקדנציה של הוועד ,וזו הפעם הראשונה שארבעה מחברי הוועד החליטו למשוך בעול את
מלוא הקדנציה בת חמשת השנים ,ועד היישוב מתחלף ומשאיר לצוות החדש הרבה דברים שכבר נעשו
והרבה נושאים שבהם יש בהחלט מה להמשיך.
נסקור בראשי פרקים את הפרויקטים שהושלמו בחמש השנים האחרונות .בהרבה מהפרויקטים מגיע
קרדיט לוועד שקדם לנו ,הם התחילו ואנחנו סיימנו ,בדיוק כפי שהוועד הבא יסיים (בהצלחה)
פרויקטים שאנחנו יזמנו והתחלנו בביצועם .בכל הפרויקטים מגיע קרדיט מיוחד למזכיר צבי צור
שמעורב ודוחף במיוחד את פרויקטי הפיתוח של היישוב.
• הושלמה הבניה הציבורית בשכונת דרום (גבעת הברכה ,שם שהוחלט עליו בקדנציה זו) :בתי
הכנסת ,המקווה ואולם השמחות .קודמו גם נושאי פנים כמו הכיורים ,וחלק מהריהוט.
• הושלם פיתוח הכניסה החדשה ליישוב וגינונה.
• הושלם החניון מאחורי קופ"ח מאוחדת.
• בוצע תהליך איחוד ועד האגודה לתוך ועד היישוב ,כך שהיו"ר ,הגזבר ,המזכיר וההנהלה
עובדים בשני הכובעים.
• הוקמה מערכת הגנה היקפית לשיפור איכות השמירה ביישוב ,מערכת שכבר הוכיחה את
עצמה.
• פרויקט שכונת ה 24-במשתלות הוסדר לאחר מאמצים רבים ומכשולים רבים לא פחות ויצא
לדרך .האכלוס צפוי בחודשים הקרובים.
• רחוב השיירות הורחב והרחבת רחוב התאנה מתבצעת בימים אלו .במסגרת הפרויקטים הללו
שודרגו קווי המים ברחובות אלו.
• סניף בנ"ע נבנה מחדש ,ואי"ה יאוכלס בקרוב .זה המקום לבקש מהציבור לתרום בעין יפה,
שכן למרות הקצאת כספים נכבדה של הוועד ומספר תרומות נכבדות אף הן – עדין התקציב
חסר.
• הספרייה האזורית הועברה למשכנה המרווח.
• נוספו מבנים יבילים למועדון הנוער ולמעון יום.
• ביהכנ"ס המרכזי עבר שיפוץ .עזרת הנשים הונגשה (בעזרת תרומה של חבר היישוב)
• בוצע שילוט הכוונה למבקרים.
• עשרות ספסלים חדשים נוספו ליישוב ולידם עשרות פחי אשפה אסטטיים.
• במקביל בוצעו גם הרבה שיפורים שוטפים שביניהם ראוי לציין:

• שיפורים לטובת גבעת החיש של קווי המים ,החשמל ,התאורה וכביש הגישה .הורחב וגונן
מחדש גן השעשועים ,והוקמה מועדונית בחי"ש.
ישנם גם נושאים שהוועד ניסה לשפר לטובת התושבים והיישוב אך לא עלה בידו:
• תפעול המועדון ע"י המתנ"ס – השידוך לא עמד בציפיות הצדדים.
• תפעול אולמות השמחה ע"י זכיין – ההסדר לא עומד בציפיות ,והוועד הנכנס יקבע את אופן
הפעלתם להבא.
כאמור ,הוועד היוצא משאיר לוועד הנכנס מספר פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע שונים אך טרם
הושלמו:
• מבנה של  12יח"ד ברחוב התאנה (בשלבי אישור מתקדמים).
• מגרש  2יח' צמוד קרקע ברח' התמר (בשלבי אישור אחרונים)
• פרויקט דיור מוגן (באזור מבנה המלאכה) הכולל גם אזורי מסחר ומגורים (בשלבי תכנון)
• שדרוג רחבת המרכז כולל שיפורי הנגשה (בשלבי השלמת תוכניות)
• הרחבת סניף הבנק כולל הצבת מכשיר בנק אוטומטי (הבנק אמור לסיים את העבודות בקרוב)
• שדרוג המכולת (מתבצע באופן מדורג)
• הרחבת גן שיירת העשרה כולל מתקני פעילות אקטיבית (הביצוע מתחיל בימים אלו).
לכל הפרויקטים הללו הוועד העמיד את חלקו למימון הנדרש ורוב העיכובים (אם ישנם) הם בגופים
היוזמים או המאשרים.
ישנם פרויקטים הנמצאים רק כרעיון והוועד הנכנס יצטרך לבחור מתוכם מה הוא רוצה (ויכול) לקדם
(רשימה חלקית)
• פרויקט הטיילת המערבית :טיילת לאורך הגדר המערבית מהשער החדש וועד (כמעט) השער
הישן.
• שיקום מדרכות היישוב.
• הכנת תוכנית אב ליישוב.
• מימוש תוכנית האב לתחבורה (ה'תקועה' במנהל האזרחי).
• בנית אתר אינטרנט ליישוב.
• הקמת גן ארכיאולוגי בגבעת החי"ש.
• טיפול בכביש ה'פיראטי' שמאחורי בית הכנסת ומגרש המשחקים בגבעת העץ.
במהלך כל תקופת כהונתו הוועד מצא את הדרכים שלא להעלות כלל את תשלומי המס
המוניציפאליים של התושבים או אגרת השמירה .יחד עם זאת לפני שנה חל שינוי מהותי באופן הטלת
מיסי הוועד (ארנונת ועד מקומי) כשעל פי החלטת משרד הפנים עברנו מגביה על פי בית אב לגבייה על
פי שטח הבית (כמקובל בכל המדינה) ,ובכך סה"כ המס ירד תוך חלוקה שונה בין התושבים.
הוועד היוצא מאחל לוועד הנכנס הצלחה בהמשך פיתוח היישוב והוספת שירותים לתושביו.

תנחומים
לשרקי חדד
על פטירת אביה
ר' איתן אהרונוביץ ע"ה

תנחומים
לאיטה מוניץ
על פטירת אחיה
מאיר צנוירט ע"ה

פינת המודעה הקטנה
מורה פרטי לגיטרה ואורגן מעביר שיעורים לילדים בבתים

052-6926611

למועדונית בגבעת החי"ש חסרים :מיטה  /מזרונים  /ספה .נשמח אם
אורלי 054-5894686
תוכלו לעזור לנו
בבית הכנסת הספרדי הצטברו מס' פריטי לבוש (מעילים ,סוודרים וכד') שנשכחו ע"י
ניתן ליצור קשר עם אהרון 052-6584400
מתפללים ,וגם כוס קידוש מכסף.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לזאב ואתי עתיק וליונה מושקוביץ ,לאירוסי מתנאל ומוריה.
למרדכי ורות פלג לנישואי הנכדה מיכל עם עקיבא.
לגבי וכנרת סינגסון להולדת רננה.
לשאול ויהודית סולברג להולדת הנין ,נכד לחיה וגבי ברויאר.
ליהונתן ורבקה אליאב להולדת הנכדה בת ליפעה ויעקב.
לחנן ואילה שלזינגר להולדת הנכד ,בן לנתנאל ונתנאלה.
למרדכי ורות פלג להולדת הנכדה נטע ,בת לעזרי וטל.
לסטיב ותלמה לוי להולדת הנכד תומר-אהרון ,בן לאילן וחגית.

הודעה חשובה לאוכלוסייה המבוגרת
בכוונת משרד השיכון לסייע למבוגרים (נשים מעל גיל  ,61גברים מעל גיל  )66במענק לשיפוץ הבית.
הקריטריונים לקבלת המענק הם:
 .1תושבים שגרים בבית שבבעלותם
 .2תושבים שחיים מהבטחת הכנסה בלבד.
במידה והנך עונה על  2הקריטריונים הנ"ל ,אנא העבר/י בהקדם את שמך ,מספר ת.ז .וכתובתך המלאה
לבת שבע ,מזכירת המחלקה לשירותים חברתיים:
טלפון9939935 :
פקס9939947 :
מיילbatsheva@gush-etzion.org.il :

לאה צ'סטרמן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

תכנית בת מצווה של מת"ן

יחד נצא למסע משותף בעקבות נשים מיוחדות בהיסטוריה של עם ישראל ,מימי המקרא ועד היום.
נלמד לראות את עצמנו כהמשך שלהן בשרשרת הדורות ,וכיצד בת המצווה מהווה חוליה משמעותית
בשרשרת.
עשרת המפגשים יועברו דרך עיון במקורות ובדרכים חווייתיות מגוונות (דרמה ,שירה ,ציור וכד').
התכנית מהווה חוויה מקרבת בין אם לבת.

התכנית הינה בת עשרה מפגשים ,ותתקיים אי"ה בימי שני במתנ"ס.
מפגש ראשון יתקיים ביום שני ,ח' שבט 2.2 ,בשעה  19:45במתנ"ס.
משך המפגש :שעה וחצי עד שעתיים.
עלות התוכנית .₪ 450

לפרטים והרשמה -ציפי 052-5661389

ארגון בקול

בישראל כ 700,000 -אנשים כבדי שמיעה שארגון "בקול" הוא הארגון היחיד למענם.
בקול פועל באמצעות הגברת מודעות ,מתן מידע ותמיכה ועידוד אנשים להתגבר על מחסום הבושה
ולעשות שינוי אמיתי בחיים.
ארגון "בקול" פעל רבות לעזרת כבדי השמיעה באזורים שהיו תחת אש בדרום.
עד היום התבססה פעילותו של "בקול" על תורמים נדיבי לב שמימנו את עיקר פעילות ,וכיום על
רקע המשבר הכלכלי הם סגרו את ארנקיהם ,דבר האומר ניתוק צינור החמצן הכלכלי של הארגון
והקפאת פעילויות חיוניות שעל פיתוחן עמלו שנים רבות.
אנו פונים אליכם באופן אישי בבקשת תרומה כדי שנוכל להמשיך ולהפעיל ארגון חשוב זה.
פרטים ליצירת קשר" :ארגון בקול" רח' טשרניחובסקי  17תל-אביב,
טל'  03-5257001שלוחה  ,101פקס  03-5257004מייל.info@bekol.org :

איום חטיפה במרחב איו"ש.
על רקע מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ,גבר האיום של ארגוני הטרור לבצע פיגוע במתווה חטיפה של
חייל או אזרח ישראלי.
לאור זאת מומלץ להקפיד על הנהלים הבאים:
 .1הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית.
 .2הימנעות מנסיעה בטרמפים ,בדגש על שעות החשיכה.
 .3איסוף ממקומות מבודדים של מי שמגיע בהסעה או בתחבורה ציבורית.
 .4יש לוודא הגעת התושבים למחוז חפצם כאשר על היעדרות או חוסר קשר יש לדווח
למוקד הביטחוני האזורי.
 .5יש לדווח מיידית על כל אירוע חריג באמצעות קו החירום למוקדי הביטחון
האזוריים שנחנך לאחרונה ומספרו .1208

הקפדה על כללים אלו תציל חיים ותמנע הישגים לארגוני הטרור.

בברכה,
שלמה ועקנין ,סא"ל
ק .הגמ"ר איו"ש

ערב שירה לנשים
לקראת שבת שירה וט"ו בשבט
נפגש לערב שירה לנשים
בבית לסה רסקין – האגוז 19

ביום חמישי י"א בשבט תשס"ט ()5.2.09
בשעה 20:30
בואו בשמחה!

ביו-דיזל

לתחבורה  /הסקה

הסולר ה"ירוק" – נמצא בשימוש בכל העולם!
•
•
•
•
•
•
•

מפחית פליטת מזהמים מהאגזוז/ארובה (עד )80%
מחיר אטרקטיבי (יותר זול מסולר)
ממיס ומנקה לכלוכים ומשקעים במערכת
משפר ביצועים – מפחית צריכת דלק
משפר את תוצאות בדיקת העשן בטסט השנתי
עומד בתקן אירופאי ובינלאומי EN590
אספקה לתוך מיכל באתר הלקוח

להזמנות ופרטים נוספים:

משה054-2290095 :
www.b100.co.il

