בס"ד

כ"ו שבט  ,פרשת "משפטים" שקלים ,תשס"ט
( 20בפברואר )2009
גיליון 310
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כניסת שבת
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למנחם
עמיחי ,אהוד ,יאיר ונעם
להורים ,לאחות והאחים
ובני משפחותיהם
שלוחים תנחומינו על פטירתה של חברתנו

צפורה גורדין ז"ל
יהי זכרה ברוך

דברי פרידה מאמא – ציפורה בת ישעיהו גורדין הכ"מ
"שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך"
אמא ,תמיד דאגת לנו .תמיד רצית שיהיה לנו הכל .כל מה שאנו צריכים.
גם כשנפרדת מאיתנו ,דאגת לנו .חיכית עד אתמול כדי שסבתא תיפרד ממך ,ואז בחרת את ראש השנה
לאילנות שיהיה יום הפרידה שלך מאיתנו.
היום יוצאים ילדים רבים לנטוע אילנות ,את שכל כך אהבת את הטבע ואת העצים החלטת שכשורשי
האילנות הנטמנים היום באדמת הארץ הטובה שלנו כך תטמני גם את באותה אדמה .גם לך נחפור גומה
שבה ייטמנו שורשייך.
אבל באדמה נטמון רק את השורש שלך .הגזע והענפים שלך ימשיכו לגדול ולפרוח .הרב קוק כותב
שהיצירות הרוחניות גד ולות במציאות מהמעשים הטבעיים .הנשמה שבקרבנו גדולה מהגוף וממשית ממנו.
גם אם הגוף שלך נטמן עמוק באדמה ,הנפש שלך והמפעלים שעשית לא ייבלו ולא יאבדו.
המשפחה שהקמת עם אבא ,ייבדל לחיים ארוכים ,תמשיך לפרוח .המעשים הטובים שעשית בעולם לא
ייעלמו .הילדים והנכדים שלך ימשיכו להפיץ בעזרת האל וברכתו הטובה את האהבה הגדולה שהיתה בך.

היו לך הרבה כישורים .מעטים מאוד ידעו עד כמה כישורייך הקיפו תחומים רבים .היית אדריכלית מדהימה
כשתכננת את הבית שלנו ,היה לך חוש אסטתי מיוחד שהבאת לידי ביטוי פעמים רבות כל-כך ,היתה לך
טביעת עין מהירה ומדוייקת על אנשים רבים.
ולמרות הכל ,תחום העיסוק המרכזי שבו בחרת היה דווקא תחום אפור ולא זוהר .בחרת להשקיע את כל
מרצך בנו כמשפחה .לימדת טבע ומדעים בבית הספר בשביל ההנאה ,אבל המשימה המרכזית שלך היתה
לגדל אותנו .את אודי ,יאיר ,נועם ואותי.
אני בטוח שבסוף הד רך כשאת מסתכלת על מה שעשית את מרגישה נפלא עם העיסוק המרכזי הזה שלך.
המשפחה שלך שבה השקעת כל מה שיכלת (ולפעמים אף יותר מכך) ,היא נכסי צאן הברזל האמיתיים שלך.
רציתי להגיד לך תודה בשם כולנו .תודה על האהבה הגדולה שתמיד ,תמיד השפעת עלינו .תודה על הדאגה
המלאה וה מקיפה שכל הזמן עטפת אותנו .תודה על החום והביטחון שיצקת לתוך תוכנו .אנו מכירים לך
טובה גדולה על כך שבחרת בנו להיות העיסוק המרכזי שלך .נשתדל מאוד מאוד לא לאכזב אותך.
ועוד בקשה אחת לי אלייך אמא יקרה שלי .היי מליצת יושר על המשפחה שלך על הילדים ,הכלות ,הנכדים,
האחים וההורים שלך .המליצי טוב בעדנו.
תמליצי טוב גם בעד הקהילה שלנו .את יודעת כמה מכות חטפה הקהילה שלנו בעת האחרונה .כמה חברים
טובים ויקרים ליווינו למנוחות בשנה האחרונה .אנא המליצי טוב בעד הקהילה שלנו .שלא נקבל יותר מכות
ושהאל הגדול הגיבור והנורא ישלח את ב רכתו הטובה לכל חברי הקהילה וישלח לכולם ברכה ורפואה
שלמה .ראינו בשנה האחרונה כמה טוב יש ביישוב הזה ,וכמה ערבות הדדית ושותפות יש במקום הזה .ספרי
ליושב במרומים על חברי הקהילה הנפלאים הללו ודרשי טוב בעדם.
'בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי יהוה דבר'
להתראות ,אימא יקרה כל כך
עמיחי

דברי פרידה מחברתנו היקרה ציפי גורדין ז"ל

החברות

ציפי,
עומדים אנו כאן כולנו המומים ועצובים ומתקשים להשלים עם לכתך מעמנו.
ציפי – כל כך הרבה כתרים אפשר לקשור לך  -הבת האוהבת והמסורה ,האשה הנאמנה ,האם
האוהבת והדואגת ,הסבתא החמה והמשקיענית  ,האחות והדודה המסורה ,המורה המעולה ,החברה
הטובה ועוד ועוד.
כמה סמלי הוא הדבר שנפרדת מהעולם בט"ו בשבט ,ראש השנה לאילנות אשר נחגג גם כחג הטבע .כל
כך אהבת את הטבע ,את הטבע הדומם ,את הצומח ואת החי ומעל לכל את נזר הבריאה – את בני
האדם .אהבת לטפח את כל מרכיבי הטבע .הכל נעשה על ידיך בצורה פרפקציוניסטית ומושלמת.
המושג "חפיף" לא היה חלק מהלקסיקון שלך .ביתך תמיד מסודר ונקי שהרי אי אפשר לחפף .טיפחת
את הגינה מחוץ לביתך ואת העציצים בתוך ביתך ,כל עלה ועלה זכה לתשומת לב ,והם השיבו לך
אהבה ,ירוקים וחיוניים כאילו אומרים לעולם :אנחנו מטופחים ביד אוהבת  .טיפחת את משפחתך –
איזו נאמנות ומסירות היתה לך להוריך ,ישעיהו ואהובה ,כמה דאגת להם וכמה השתדלת שלא יראו
אותך בסבלך ,כמה הצטערת שלא יכולת לבקר אותם .כמה גאה היית בבגדיך שנתפרו בידיה האוהבות
של אמך האהובה .הקן המשפחתי שהקמת עם מנחם הוא סמל לאהבה ,למסירות ,להתגייסות
ולעשייה למען המשפחה ,העם והארץ .והכל בשקט ובצניעות ובלי שאיפה לקבלת תמורה כלשהי.
הרבה אנשים כאן בקהל  ,ולא רק כאן ,חייבים לכם תודה על עזרה מסוגים שונים בשעות קשות
וקשות מאד ,על תמיכה בהיקלטות בארץ ובישוב ,ועל הביטחון שתמיד יש מי שיקשיב ,יעוץ עצה
טובה ויעזור .את ילדיכם עמיחי ,אודי ,יאיר ונועם ,גידלתם לתפארת ,וכל אחד קיבל את תשומת הלב
המיוחדת לו לפי אופיו ולפי דרכו ,את השמחה בהישגיו ואת הדאגה לקשייו .לכל אחד הכנת את
המאכלים האהובים עליו ,וכמה היית מוכנה להשקיע בכך – שכן כאמור ,לא ידעת לחפף .כמה אהבת
את כלותיך ,רותי ,רעות ונחמה ,כמה דאגת שלא תעבודנה קשה מדי ושתהיינה בריאות .כמה אהבת
לקנות להן מתנות וכמה תשומת לב השקעת בקניית המתנות ,היית מוכנה לנסוע למרחקים רק כדי

לקנות את המתנה הכי מתאימה והכי מושקעת ,עד הרמה של באיזו עטיפה לעטוף אותן ,שכן כאמור,
לא ידעת לחפף .כמה היית אסירת תודה על תשומת הלב שהן העניקו לך .והנכדים ,הו הנכדים ,שירה,
אורי ,נדב ,נעה ומרים הקטנה ,כמה אושר הם הסבו לך ,איזו תשומת לב השקעת בהם ,כמה אהבת
לקנות להם מתנות וגם כשלא חשת בטוב לא ויתרת על ביקור שלהם ,כדי לא להעציבם.
קשריך עם אחותך אתי ואחייך שלמה ואלי ובני משפחותיהם היו לך חשובים מאד .התעניינת בכל מה
שקורה אצלם והיכרת להם תודה על הטיפול בהוריך כאשר את כבר לא יכולת לעשות זאת.
גם את חברותיך טיפחת בשקט ,בצניעות ובמסירות טוטלית .כולן אהבו אותך ,את טוב ליבך ,את
חכמתך ,את חוש ההומור שלך .התעניינת בכל אחת ואחת ,דאגת להורים ,ולכל בני המשפחה של
חברותיך והתעניינת בשלומם .רצת עד לקצה העיר ,ללא מכונית ,לקנות מתנות ללידה ,בר מצוה
וחתונה .שלחת את העוגות הכי מושקעות לשמחות ,השתתפת עם כל הלב בקשיים וידעת תמיד לעוץ
את העצות הטובות.
כמה קשה היה לך בזמן מחלתך להיעזר באחרים.
ידעת היטב כיצד להיות בצד הנותן והתקשית עד מאד להיות בצד המקבל.
עבדת שנים רבות בהוראה וגם את זאת עשית בשקט ,במקצועיות ובפרפקציוניסטיות המאפיינים
אותך .בבית הספר נתנו לך את הכיתות הכי קשות כי ידעו שציפי כבר תסתדר איתם ,היא תדע כיצד
להשליט משמעת בכיתות הבנים ותביא את התלמידים להישגים .כמה אהבת את התלמידים ,ולא רק
את המבריקים שביניהם ,וכמה שמחת כאשר תלמיד חלש הגיע להישגים טובים .לוחות הקיר שהכנת
היו הלוחות הכי מושקעים  -אסתטיים ,בהירים ומושכים את העין גם בתוכן וגם בצורה.
כל הדברים שנאמרו כאן הם רק טיפה מהים .קשה לכולנו להתרגל לכך שלא תהיי עוד עימנו .כולנו
בוכים היום ,אך כיהודים מאמינים ,עלינו להצדיק את הדין ולהתנחם בכך שנגאלת מיסוריך .חבל על
דאבדין ולא משתכחין.
שלום ציפי חברתנו היקרה ,תחסרי לנו מאד מאד .איבדנו היום חלק חשוב מאיתנו.
מקרב לב אנחנו מנחמים את כל בני המשפחה.

בס"ד יום ב' לפרשת 'לא תהיה משכלה ועקרה בארצך – את מספר ימיך אמלא'

לחברי קהילת אלון שבות
ברצוננו להודות לקהילה על החום והאהבה בהם עטפתם אותנו בשנה האחרונה בכלל ,ובשבוע האחרון
בפרט .המחלה הקשה שעימה התמודדה אמא דרשה ממנה כוחות מיוחדים .אמא הצליחה למצוא
אותם הרבה בזכות התמיכה שלכם.
גם בימי השכול הקשים שלאחר הסתלקותה של אמא מצאנו קורטוב נחמה באהבה שהרעפתם עלינו.
הכאב העמוק והיגון לא קהו אבל היכולת שלנו להתמודד עימם גברה.
בפרט אנו רוצים להודות לכל אלו שסייעו לאמא ולנו בימי המחלה שלה בדברים רבים ומגוונים ,ולאלו
שסייעו לנו בימי האבל הן בהכנת הארוחות והן בדאגה לכל שאר הדברים הרבים שלהם היינו זקוקים
כאבלים .היינו באותם ימים כחיגרים לא יוכלו קום ,ואתם קמתם עבורנו .לא היה דבר שהיינו
זקוקים לו ולא סייעתם בידינו .מהרגע שבו נפרדה מעימנו אמא בבוקרו של ט"ו בשבט ועד קומנו מימי
השבעה חשנו שאנחנו בידיים טובות.
נברך אתכם ואותנו שנזכה לגלות את הטוב והיפה שבקהילה שלנו בשמחות ולא בצער .ושנזכור את
הטוב שיש בכל כך הרבה אנשים אצלנו גם בימים רגילים ולא רק בימי שכול.
בהרבה מאוד אהבה והכרת טוב
משפחת גורדין

משולחן הוועד
בחידוש באלו" ש האחרון קראנו על קצה המזלג על מה שנעשה ביישוב בחמש השנים האחרונות .הרשימה מרשימה
ודי בסיור קצר ביישוב כדאי להרגיש כמה התקדמנו בתקופת כהונתם .הוועד היוצא עשה לילות כימים לנהל ולקדם
את היישוב ,ותודותינו הכנות נתונות להם.
בשבת הקרובה נקרא במפטיר את פרשת מחצית השקל ,פרשה שמעוררת את תשומת לבנו לחשיבות של כל אחד
ואחד מבני ישראל .הפרשה מזכירה לנו שהכלל מורכב מיחידים ,וכל פרט תורם ליסוד הכלל .אנחנו ,חברי הוועד
הנכנס ,נושאים תפילה שנוכל לשרת את הכלל ואת הפרט ולהמשיך בדרכם של כל הוועדים שקדמו לנו ,בבנייה
בפיתוח ובחיזוקה של קהילת אלו"ש.
להלן המינויים בוועד הנכנס:
מאיר הכהן

יו"ר הוועד ,יו"ר ועדת תרבות

רותי אמרו
שי ויסבורט
שי בלקין
רותי שפירא
אפי ריפקין
בנצי רודל
אליהו סוייד
מירי כהנא

סגן יו"ר ודוברת
יו"ר ועדת חינוך
אחראי מטעם ועדת חינוך על ענייני הנוער ,מרכז את נושאי גבעת החיש
יו"ר ועדת בנייה ותשתיות
גזבר הוועד
אחראי מטעם ועדת בנייה ותשתיות על נושאי תשתיות
יו"ר ועדת ביטחון ,יו"ר ועדת בתי הכנסת ועניני דת.
רכזת ועדות חברתיות (חברה ,קליטה ואיכלוס)

meir_hc@bezeqint.net
0545664691
ruth.amaru@gmail.com
נא לפנות דרך דוא"ל הוועד
shai790@gmail.com
ruths@macam.ac.il
effiriff@gmail.com
benrudel@gmail.com
swed123@bezeqint.net
avimika7@gmail.com

פניות הציבור
הציבור מוזמן להשתמש בכתובות הדוא"ל הרשומות מעלה לפניות לחברי הוועד בנושאי אחריותם .אפשר גם לפנות
לחברי הוועד דרך משרד הוועד בדוא"ל
מאיר הכהן יק בל קהל במשרדי הוועד פעם בשבועיים בימי א' בערב .כדאי לתאם מראש במספר  0545664691אבל
אפשר גם להגיע בלי תיאום .המועד הקרוב יהיה יום ראשון כ"ח שבט  22.2.09 ,החל משעה  ,21:00במשרדי
הוועד.
אפשר גם להמשיך לשלשל מכתבים לתיבות חיש ועד המוצבות אחת ליד הדואר ואחת ליד משרד הוועד.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו לענות מהר ולעניין!

החלטות ועד
הוועד החדש זכה להיפגש כבר פעמיים .להלן סיכומי הפגישות מהישיבות שהתקיימו .פרוטוקולים מלאים ניתן
לקרוא במשרד הוועד.
 2.4.2009י' שבט תשס"ט
• אושרו המינויים בתוך הוועד (יו"ר ,סגנית ,גזבר ,יו"ר ועדות)
• לאחר בדיקה מעמיקה ודיון הוועד קיבל את המלצת ועדת תשתיות של הוועד הקודם להמשיך
כמתוכנן את התוכנית לשיקום המדרכות והכביש ברחוב תאנה (פירוט בהמשך)
החלטות ועד  12.2.2009יח' שבט תשס"ט
• נקבעו מורשי חתימה מהוועד הנכנס.
• נקבע כי ישיבות ועד יתקיימו ביום ב' ב ,20:30 -אחת לשבועיים.
• נערך דיון בנושא נהלי עבודה של הוועד .הוחלט כי סדר יום של כל ישיבה יפורסם כשבוע לפני
הישיבה וסיכומי ההחלטות יפורסמו לאחר הישיבות .הפרוטוקולים של הישיבות פתוחים לעיון
הקהל במשרדי הוועד .כמו כן הוחלט להקים רשימת תפוצה יישובית רשמית של הוועד באמצעות
דואר אלקטרוני שבה נפרסם סדר יום ,סיכומי פגישות והודעות ועד אחרות .כמובן שפרסומים
אלו לא יכללו נושאים שיש בהם משום צנעת הפרט או נושאים שמחייבים בטחון שדה.
• בהמשך לדיון מ 24.2.2009 -הוחלט להמשיך לפעול למציאת מקומות חניה נוספים ברחוב
התאנה.
• הוועד קיבל סקירה של שינויים בזמני פתיחת השערים (פירוט בהמשך).
סדר יום ישיבת ועד  24.2.2009ל' בשבט תשס"ט
• אריאל – דיון בנושא סניף אריאל (שי וייסבורט)
• סקירה בנושא תפעול אולמות השמחות (רותי אמרו)
• עדכון בנושא שיקום מדרכות התאנה (בנצי רודל)
• סקירה בנושא איוש הוועדות (מאיר הכהן)

שיקום המדרכות והכביש ברחוב תאנה

ועדת בנייה ותשתיות

כבר בשבוע הראשון הגיעו חברי הוועד לבבא קמא ונדרשו לדון בנושאים של שור ובור.
כמו שבודאי שמתם לב ,העבודות לשיקום המדרכות והכביש מתקדמות בקצב ברחוב התאנה.
פרויקט זה יצא לדרך במטרה להסדיר את הכניסה לרחוב התאנה.
לפני מספר שנים שונה כיוון התנועה ברחוב התאנה מדו סטרי לחד סטרי .כתוצאה מכך
כניסת הרחוב שתוכננה עבור תנועה דו סטרית הפכה לרחבה מדי ולמסוכנת (כתוצאה מפניה רכבים
במהירות גבוהה לתוך הרחוב)  .כדי להסדיר בעיה בטיחותית זו הוחלט לתכנן מחדש את צומת
הרחובות השיירות -התאנה  .אגב כך התוכנית פותחה להביא גם תוספת של כתריסר מקומות חניה
מוסדרים ואת שדרוג מראה ואיכות המדרכות.
התוכניות הוכנה על ידי מתכנן מומחה לתעבורה (המהנדס מרק קריץ) ,אשר הכין את
התוכנית על בסיס נתוני התעבורה ,הידע המקצועי ,והסמכות החוקית .התוכניות הוצגו בפני ועדת
התשתיות (של הוועד הקודם) אשר נפגשה עם המתכננים .בתום הערות חברי הוועד התוכניות אושרו
לביצוע.
כנדרש עפ"י חוק ,התוכניות פורסמו להתנגדויות תושבים מע"ג לוחות המודעות למשך  15יום
(תקופת הפקדה) .מספר תושבים הגיעו בתקופת ההפקדה למשרד הוועד ,עיינו בתוכניות וקיבלו
הסברים לשאלות (אם היו) ממזכיר היישוב .בתום תקופת ההפקדה ,הגיעה למשרד הוועד ומשרד

מהנדס המועצה ,התנגדות אחת בלבד .יו"ר ועדת התשתיות שפרש לאחרונה ,נפגש באופן אישי מספר
פעמים עם התושב שהתנגד לתוכנית ובעקבות כך שלח התושב מסמך המסיר את התנגדותו .כמו כן
התכניות אושרו על ידי כל הגורמים המקצועיים הנדרשים :קמ"ט התחבורה (נחום גבאי) בנוסף
התכנית נבדקה ע"י משרד התחבורה ,קיבלה הערות ( ע"י המהנדס מנחם גולדרייך) ,תוקנה ואושרה.
לאחר אישור כל הגורמים ומתן תוקף לתכנית העבודות יצאו לדרך.
כחודש לאחר התחלת העבודות ,פנו תושבים הגרים בסביבת רחוב התאנה ,וביקשו להעלות
את התוכנית שוב לדיון .הוועד נענה לבקשה ונציגי התושבים הוזמנו לפרוש את טענותיהם בישיבה
מיוחדת שיוחדה לנושא זה .נדב שטרן ,ידידיה הוניג והרב אליקים קרומביין הביעו את
הסתייגויותיהם מהתכנית כדלהלן:
 .1החניה ברחוב תהיה בזוית ולא במקביל למדרכה ועל כן היציאה מהחניה מתבצעת
בנסיעה לאחור (רוורס בלעז) .החברים הביעו את חששם מבטיחות החניה בצורה זו.
 .2מספר מקומות החניה שבסמוך לצומת רחוב התאנה יקטן ותושבים הגרים בסמוך
לצומת יאלצו להחנות את רכבם במרחק מביתם.
 .3הצרת הכביש תגרום לכך שכל עצירה רגעית להורדת נוסעים או לפריקת מטען תעצור
את התנועה בכביש.
לאחר שהוועד שקל את הטענות שהוצגו בפניו ולמד את הנושא על בוריו מפי חברי הוועד
הקודם ולאחר בדיקת ההיבטים הבטיחותיים של התכנית עם אנשי המקצוע המעורבים בתכנית,
הוועד החליט כדלהלן:
• התוכנית החדשה בטיחותית .הן מבחינת הצרת הצומת והן מבחינת צורת החניה.
מהנדס המועצה פרש בפנינו את דעתו המקצועית לאחר שבדק את הנושא עם מהנדסי
תעבורה וקבע שחניה בזוית עדיפה על חניה מקבילה .כמו כן בשל העלייה
המשמעותית בתנועת רכבים בישוב ,חניה בצד אחד של הרחוב תוך חשיפה של
המדרכה ממול(המדרכה המזרחית) ללא חניה ,בטיחותית יותר להולכים עליה
וליורדים ממנה לכביש ללא שיהיו מוסתרים עוד לנהגים הנוסעים בכביש.
• חלק מהתושבים יצטרכו לחנות רחוק מעט יותר מהבית .מצב זה נוצר בשל ביטול
החניה הבלתי חוקית והמסוכנת המתרחשת כיום בצמוד לצומת.
• הכביש בתחילתו יהיה צר יותר ,לפיכך תידרש סבלנות מנהגים במקרים שמי מחברנו
יהיה זקוק להורדה או להעלאת נוסעים או ציוד .אנחנו מאמינים (בהתאם לייעוץ
המקצועי שנתקבל) כי מתאר זה של הכביש הוא האופטימאלי לצרכי הבטיחות
והחניה.
אנחנו מבינים שהתוכנית מביאה עמה שינוי משמעותי אך מאמינים שהשינוי הוא נכון וחשוב.
בשולי הדברים נדגיש שוב כי לא היה שום פגם בתהליך אישור התוכניות וביצוען ,וכי הוועד
הקודם ה תנהל בצורה הראויה לפי כל קנה מידה :התכנית פורסמה כדין ,הוצגה לציבור להתנגדויות,
עברה את כל ההליכים התכנוניים וקיבלה תוקף חוקי .בנוסף ,בעקבות פניות רבות של תושבים
שביקשו לעיין שוב בהיבטים הבטיחותיים של התכנית ,מהנדס המועצה והמתכנן ערכו היום סיור
בשטח ואישרו מחדש את תקינות ובטיחות התכנית.
והערה חשובה :אנו שמחים מאוד על מעורבותם של התושבים ואין לנו ספק שמעורבותם של
כמה שיותר תושבים משפיעה לטובה על התוצר הסופי של כל פרויקט .כדאי כמובן לקחת בחשבון
שברגע שפרויקט יוצא לדרך ,עלות כל שינוי גבוהה מאוד ולכן אנחנו באים בבקשה לשים לב
לפרסומים ,להתעניין ,להתערב ולהתנגד בשלבי התכנון.

ועדת תרבות מחפשת מתנדבים/ות לארגון העדלאידע בפורים,
וכן ,לארגון טקס יום העצמאות.
ניתן לפנות ל-ללי0524-235305 / 9934890 :
/ laliostroff@gmail.com

עדכונים בענייני ביטחון

איתן ניסן – רכז בטחון

נפצים:
השבוע הוקפצה החטיבה כולל גדוד מילואים ליישוב עקב דיווח של חיילים על שמיעת ירי ביישוב,
קולות הירי היו קולות של נפצים שהושלכו על ידי ילדים מהיישוב.
הורים וילדים שימו לב!
נפצים למיניהם מסוכנים קודם כל למשתמש בהם .חבלן משטרה שהדריך אותנו סיפר שמידי שנה כ4 -
נערים מאבדים את אצבעותיהם רק באזור ירושלים ממשחק בחומרי נפץ מאולתרים.
מעבר לכך הדבר מעורר בהלה בקרב תושבים ומקפיץ כוחות ביטחון לחינם.
שימוש בנפצים אסור על פי חוק .אין מקום לסבלנות והבנה!!!
גניבת בלוני גז:
לאחרונה אירעו מספר גניבות בלוני גז באזור הגוש וגם באלון שבות היו שני אירועי גניבה.
על מנת שנוכל לפעול ביעילות בעניין אבקש מבעלי בלונים לסמן את בלוניהם ולהשתדל שהסימן לא
יהיה בולט וניתן למחיקה.
שינויים בשעות פתיחת השער הישן:
עקב הצורך בהתייעלות ,הוחלט על מס' שינויים בשעות השמירה בשער הישן.
בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת השער ייסגר  .22:00בערב שבת ינעל השער  30דקות לאחר
כניסת השבת ויפתח רק במוצאי שבת.
מעבר לשעות הנ"ל יכול הולך רגל להיכנס ולצאת דרך הפשפש עם מפתח שניתן לרכוש במשרד הוועד.
• רכבי חירום (אנשי רפואה ,בטחון ויולדות) יוכלו לצאת ולהיכנס בשבת מהשער החדש על ידי
חיוג לחדר בקרה  9309627והשומר היושב שם ידאג לפתיחת השער דרך טלפון גרמה שקיבל
את אישורו של הרב פרל.
אחיות בתי חולים  -אנא ידעו את רכבי האיסוף שלכם על הסידור החדש ,והעבירו להם את מספר
הטלפון של הביטחון  ,9309627דרכו יוכלו לבקש את פתיחת השער וסגירתו.

לפרטים והסברים נוספים ניתן להתקשר אלי ל057-8135178 -

מסיבת פורים יישובית

המעוניינים לעזור בארגון מסיבת פורים
שתתקיים בערב פורים באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ"
ונושאה יהיה התנ"ך
יפנו למשפחות :שטרן ברכה ונדב ,שנהב טליה ושמוליק ולדרר יהודית ועמיקם
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

שיעור לנשים עם הרב רימון

ציבור הנשים מוזמן לסדרת מפגשים עם הרב רימון
נעסוק בנושאי השקפה ומחשבה  ,חגים  ,חינוך ילדים ,תכנון המשפחה ,שו"ת והלכה  ,ונושאים
נוספים שיעלו במהלך המפגשים.
המפגש הראשון יתקיים בע"ה ביום ראשון כ'ח שבט בשעה 21:00
בעליית "חנה טובה" בבית הכנסת הספרדי ב"גבעת הברכה".
לקראת חודש אדר  :למעוניינות בפרטים נוספים  :אור מנחם  ,גליה דסברג

אור לראש חודש

ביום שלישי ל'' בשבט (אור לראש חודש אדר 24 -בפברואר למניינם) יתקיים שיעור
המוקדש לדמותו ותורתו של רבי אלימלך מליזנסק (בעל "נועם אלימלך")
מפי הרב צבי לשם.
השיעור יתקיים בשעה 21:00
בבית משפחת מורלי ברח' קבוצת אברהם .2
הציבור מוזמן

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לחובב ומיכל יחיאלי ולישעיהו ותמי יחיאלי להולדת הבת הנכדה טל-אהבה.
לברוריה בן-מרדכי להולדת הנכד רון-עמוס ,בן לשירה וויקטור
ולהולדת הנכד תבור ,בן לשלומית ועודד.
ליעל אברהמי להולדת הנכדה עדי ,בת לנגה ואבי.
לחיים ושושנה וינגרטן להולדת הנכד ,בן לגילה ואורי.
לשייקה ורותי שפירא להולדת הנכד ,בן להראל ואריאלה.

ברכות למשה וינשטוק על קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה יהודית

קיר הנצחה לבוגרי בני עקיבא
לקראת סיום בניית סניף בני עקיבא ,אנו מתחילים לעבוד על קיר הנצחה לבוגרי הסניף .העבודה היא
מפסיפס ,והיא תהיה קבועה בקיר בבית הכנסת של הסניף החדש.
כל מי שמעוניין לסייע בעבודת הפסיפס מוזמן להגיע למקלט ליד הסניף (בית חב"ד לשעבר) בימים
שני -שלישי בשבוע הקרוב (כ"ט-ל' בשבט) בין השעות .19:30-22:00 ,15:00-18:00 ,9:00-14:00
העבודה מתאימה למבוגרים ,ואנו מבקשים לא להביא ילדים מתחת גיל .14
הנחיה והדרכה בעבודה יינתנו ע"י שרון ברנד ושרה שני ,כך שאין צורך בידע מוקדם או כישרון מיוחד.
כדי שיהיה אפשר להיערך עם כלי עבודה וחומרים מספיקים ,ולווסת את מספר העובדים בו זמנית,
אנא הודיעו אם בכוונתכם להגיע ובאילו שעות .ניתן להשאיר הודעת טקסט בנייד של צורית אליצור
 052-3114931או במייל tye@zahav.net.il

להתראות שרון ברנד ושרה שני

אנחנו רוצים להזהיר את ההורים שאסור לילדים לשחק עם נפצים כי זה מסוכן.
אנא דברו עם ילדיכם והקפידו שהם לא משחקים במשחק מסוכן זה.
אנחנו ברחוב כ"ח באייר נ זעיק את המשטרה לטפל בעניין אם דבר זה יימשך.
חג פורים שמח ובטוח ותודה מראש!
שרה סונא.

משלוח מנות יישובי – פורים תשס"ט
מבצע משלוח המנות היישובי ישודרג השנה בעז"ה ,ויעשה אך ורק באמצעות הרשמה באינטרנט
(למאותגרי המחשב – לא שכחנו אתכם! הוראות בהמשך).
בכדי להיכנס למערכת ההזמנות ,עליכם להצטייד באחד החשבונות החודשיים שקיבלתם מהוועד ,שכן
בו מופיעים פרטים הנחוצים לכם לשם הזדהות בפני המערכת.
כתובת האתר היאhttp://www.vaadalonshvut.org.il :
למי שעדין לא מכיר – להלן הסבר קצר:
כל משפחה מסמנת בטופס את רשימת המשפחות שברצונה לשלוח אליהן משלוח מנות .ביום הפורים,
כל משפחה מקבלת משלוח אחד ,המשותף לכל המשפחות שביקשו לשלוח אליה .הרווחים מהמבצע
מועברים לגמ"ח אלון שבות.
למען הסר ספק – ע"י השתתפות במבצע ניתן לצאת ידי חובת מתנות לאביונים (וכמובן שניתן
להוסיף על כך) ,אך לא יוצאים ידי חובת משלוח מנות.
יתרונות ההרשמה באינטרנט( ,מעבר לחיסכון בעשרות שעות של הקלדת הטפסים):
 .1אפשרות להתבסס על ההזמנה של תשס"ח ,עם או בלי עריכה.
 .2משפחות חדשות ביישוב מסומנות.
 .3מועד הגשה מאוחר יותר.
 .4עדכון פרטים און-ליין
מועד סגירת אתר האינטרנט :יום ב' ,ו' אדר ( )2/3/09בחצות.
תושבי אלון שבות היקרים
ביום רביעי י' בשבט התקיים ערב אזכרה במלאות שלשים להסתלקותה של אילנה בלידשטיין ז"ל
הערב המרגש והעצמתי התקיים בבית הכנסת האשכנזי ובאולם הסמוך לו שבשכונת "גבעת הברכה".
אילנה ו הרב אבי היו בעבר תושבי הגוש ,ואישיותה הייחודית של אילנה אשר היותה מקור השראה
לכל סביבתה – זכורים וחסרים לאלו שזכו להכירה.
בשם המשפחה והידידים הרבים אשר גדשו את המקום ,למדו ,סיפרו וזכרו את אילנה  -אנו מבקשים
להודות לתושבים ,לישיבת הר עציון ולוועד המקומי על ההתגייסות והעזרה הרבה שהוגשה ואפשרה
קיום האירוע.
אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמה לתושבים בערב האזכרה בבית הכנסת ובעומס החנייה.
שנזכה להרבות חסד ובשמחות תמיד.
דוד אנסבכר – בשם המשפחה והחברים.

"איש את יעזורו ולאחיו יאמר חזק"
ערב דיבוק חברים ומנוף לכוחות משותפים
ימים מורכבים ולא פשוטים עוברים עלינו ביישוב.
חברים  -חולים ,והאחרים – דואגים .וכולם יחדיו אוהבים ,מתפללים ,ומצפים.
לא הכל בידנו וגם לא תמיד אנחנו יודעים האם ואיך ומה מותר וכדאי לשאול ,לבקש,
לומר.
אבל חוט אחד חורז את כולנו :האהבה החמה ,האכפתיות הגדולה ,ההזדהות הרחבה,
החברּות העמוקה ,והדאגה הכַּנה ,התמידית ,המעיקה.
לאור זה ,ביקשנו לאסוף את כל האוהבים והדואגים ,כלומר את כולנו ,לערב של ביחד,
של כתף אל כתף ,כחבורה ,כקהילה.
אנחנו מבקשים להפוך את הצורך הזה ,של כולנו ,לערב של דיבוק חברים ,ולמנוף
לצבירת כוחות משותפים.
ערב של שמחת חברים ,פשוטה אמיתית וכנה.
של התעלות והתרוממות רוח.
של ניגון ושירה.
של דברים היוצאים מתוך הלב.
של דברי תורה.
ערב של יהודים פשוטים ,שלא תמיד מבינים ,אבל תמיד תמיד אוהבים את ה' ,ובוטחים
בו ,באבא צור העולמים.
ערב של חברים ,מאמינים בני מאמינים ,המבקשים להודות על חסדיו ונפלאותיו שבכל
עת ובכל שעה ,וגם מתפללים ומבקשים ומתחננים.
את הערב יובילו הניגונים של חברינו מוסה ואודליה ברלין.
מספר חברים קרובים יוסיפו דברים קצרים.
בין לבין עמוס ספראי יתבל בהנחיה וקישורים.
ולבסוף ,גם אפשר (וצריך) יהיה לצאת בריקוד של דיבוק חברים.

הערב יערך במוצאי שבת פרשת 'כי תשא' ,ח"י באדר ()14.3.08
בשעה  20:30באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ".
"...אבל עתה בזכרי מלכות שם המיוחד,
ועל זאת אני בוטח,
באומרים ה' אחד,
ומושכים כולם יחד,
מזה אחד ומזה – בעז"ה במוצש"ק 'כי תשא'  -יהיה האות הזה".
עדינה ברנשטיין ,מירי סמואל,

מילו נויברגר,

צורית אליצור

הלל אפלבום

תוצאות הבחירות באלון שבות – מבט עומק

מצורפות התוצאות של הבחירות באלון שבות כפי שרוכזו בידי בליל יום הבחירות ודווחו בידי משקיפי האיחוד
הלאומי והבית היהודי .תתכנה שגיאות פה ושם ,אבל המגמות ,כפי שיוסבר להלן – ברורות.
צירפתי את התוצאות מהבחירות הקודמות.
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
Fbx, 15
אות
מפלגה
%
#
%
#
%
#
%
#
בעלי זכות בחירה
1138
1654
1779
1761
מצביעים
969
1385
1513
1513
969
קולות כשרים
83.0% 945 83.4% 1379 84.5% 1504 81.9% 1442
הבית היהודי
איחוד לאומי
חזית+חרות
סכ"ה ימין

ב
ט

יהדות התורה
שס
סכ"ה חרדים

ג
שס

ליכוד
ישראל בעליה
ישראל ביתנו
גימלאים
המרכז
הדרך ה 3-
סכ"ה מרכז

מחל
כן
ל
זך
פה
הד

העבודה
עם אחד
קדימה
מרצ
מימד
תפנית
שינוי
סכ"ה שמאל

אמת
ם
כן
מרצ
ה
פ
יש+חץ

51.8%
20.2%
6.4%
78.4%

588
381

40.8%
26.4%

969

67.2%

55
1151

725

76.7%

8
29
37

0.6%
2.1%
2.7%

13
20
33

1.4%
2.1%
3.5%

1
16
17

0.1%
1.1%
1.2%

7
19
26

0.5%
1.3%
1.7%

149
87
*

10.8%
6.3%

85
29
18

9.0%
3.1%
1.9%

398

27.6%

201

13.4%

15

1.0%
0.0%

31
11

2.1%
0.7%

413

28.6%

243

16.2%

236

17.1%

8
4
144

0.8%
0.4%
15.2%

7

0.5%

11

0.7%

7
4

0.5%
0.3%

37
1

3.9%
0.1%

6
16

0.4%
0.0%
1.1%

21
0

1.4%
0.0%

1

0.1%

2

0.2%

29

2.0%

אחרים
1.0%
14
* בשנה זו רצו יחד עם האיחוד הלאומי.

1096

72.9%
3.6%
76.5%

715
278
88
1081

41
1
74

2.7%
0.1%
4.9%

5
17

0.4%
1.2%

10

0.7%

8

0.6%

430
295

2
42

45.5%
31.2%

0.2%
4.4%

מס' נקודות מעניינות:
• אחוז ההצבעה הפעם ,למרות שהוא גבוה יחסית לארץ ,היה הנמוך ביותר מבין ארבעת הפעמים
האחרונות (שימו לב שמספר בעלי זכות הבחירה ירד במקצת).
• כוח הציונות הדתית (הימין המדיני) ירד בבחירות אלו בכ !10%-הבית היהודי ספג את עיקר המפלה
כשהוא רושם את ההישג הנמוך ביותר בארבע מערכות הבחירות האחרונות (למרות שהוא שומר על
מעמדו כמפלגה הגדולה ביישוב).
• גוש המרכז הכפיל את עצמו ,בדגש על הליכוד שהכפיל את כוחו מהבחירות האחרונות.
• הגוש החרדי ממשיך במגמת הירידה.
• גוש השמאל מתנדנד .יחסית לפעם הקודמת נרשמה ירידה גדולה.

קורס לאומני גוש עציון
במסגרת פורום האומנים של גוש עציון אנו מזמינים את כל האומנים במגוון התחומים (ציור ,פיסול ,במה,
כתיבה ,מוזיקה וכו' ) להשתתף בקורס ייחודי שיפתח בשבוע הבא.
מטרת הקורס :שילוב פעילות מסחרית של האומנים בפעילות תיירותית ושיווק יצירות האומנים.
הקורס יתקיים במשך שלושה מפגשים בימי שני בשעה  19:00-21:30בתאריכים.16/3 ,2/3 ,23/2 :
עלות הקורס  ₪ 150בלבד .
לפרטים נוספים וקבלת הסילבוס המפורט ניתן לשלוח מייל ל nira@gush-etzion.org.il
או להתקשר ל( 050-2137645 :נירה)
נשמח לראותכם,
אפרת אפרתי -מרכז חוסן ,מחלקה לשירותים חברתיים
אליעז כהן -רכז תרבות ,מתנ"ס גוש עציון
נירה ירון -עמותת תיירות גוש עציון

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 -

לכבוד פורים חוג ריקודי העם של יעל
חוזר ובגדול!!
מתי?? יום רביעי ר"ח אדר בשעה 17:00-18:00
למי?? בנות כיתה ד'-ה'
מחיר??  ₪ 65לחודש
איפה?? בסניף בני-עקיבא (הספרייה הישנה).
החוג מועבר על ידי יעל ברנשטיין,
מורה מוסמכת לריקודי עם ותושבת היישוב.
מחכה לראותכן!!
לפרטים :יעל 0528348092

