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ז' באייר ,פרשת "אחרי ,קדושים" תשס"ט
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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
18:58

יציאת שבת
19:58
–––––––––––––––––––––––––––

לחברי ועדת טקס יום העצמאות:

מיכל קוטנר ,רבקה ברזילי ,עדי לנדאו ,לאה צפדייה ,רונית
כהן ,אראל גולדנברג ,מוניקה חבר
תודה רבה ויישר כוחכם!
הרמתם טקס מרשים ומפעים! בכינו ,צחקנו והרגשנו גאוות יחידה .מכל הנפלא
והמיוחד בו התברך יישובינו רקמתם אירוע מקצועי ומשמעותי.
לתפארת מדינת ישראל!
ועד היישוב

משולחן הוועד

רותי אמרו

תושבי אלון שבות -האם אתם מרגישים שהנושאים שעולים לסדר היום בפגישות הוועד הם הנושאים
שעל ראש סדר היום היישובי? מגיע למי מכם שעובד קשה ,ומעיין בעמודים על גבי עמודים של
החלטות ועד ,גם להביע עמדה על עצם הנושאים שעולים ,ולעזור לנו לתעדף את עבודת הוועד.
קצת רקע לגבי השיטה בה אנחנו מבצעים כיום את הרכבת סדר היום :יש לנו רשימת אקסל ארוכה עד
מאוד שבו נרשם כל נושא שמגיע לידינו .ברשימה גם תאריכי יעד לדיון בנושאים .פעם בשבועיים
אנחנו יושבים להוציא מהרשימה את הנושאים לפגישות הבאות .נעשה מאמץ לבחור לא רק נושאים
של ניהול שוטף אלא גם נושאים ארוכי טווח.
היות שכבר ניהלנו  7ישיבות נשמח לקבל משוב לגבי סדר יום הישיבות ונשמח לקבל נושאים שחשוב
לתושבים לראות על סדר היום .רשימת עיקרי הנושאים שנידונו עד עתה מובאת כאן:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

שיקום המדרכות והכביש ברחוב תאנה
הצגת נהלי עבודה בוועד
אריאל  -דיון בנושא סניף אריאל
הצעה לתפעול אולמות השמחות
בניה ארעית בגבעת החי"ש ובמקומות אחרים
בנ"ע :קומונר בשכר
בני עקיבא – גרעון בתקציב הבניה
אישרור בניה – דו -משפחתי רח' התמר
סקירת מצוקות תושבים בגבעת החיש
שדרוג רחבת המרכז
אשרור פרויקט מבנה  12יחידות דיור  -רחוב התאנה מגרש 5021
וועדת ביקורת – אישור יעדים
סקירה לקראת קיום אסיפת חברי אגודת תושבי אלון שבות
דיון בנושא קריטריונים לרכישת דירות באלו"ש

()ruth.amaru@gmail.com
לרותי
לשלוח
נא
והצעות
הערות
( )meir_hc@bezeqint.netאו להפקיד בתיבות הוועד .תודה!

או

מאיר

ובנושא הקריטריונים לזכאות למגרש :נושא חשוב וטעון .השבוע ערכנו דיון ראשוני בנושא כדי להיות
מוכנים לקראת פרויקט הבניה ברח' התמר .ההמלצה שהתקבלה בוועד ברוב קולות היא להשתמש
במסמך הקריטריונים הקיים ,למעט כמה הבהרות והכרעות בסתירות פנימיות ,אבל מבלי לשנות את
המהות כלל  .אנחנו נשמח לקבל הערות על ההמלצה וכמוכן מזמינים את המעוניינים לעיין במסמך
המתוקן אצל ציפי במשרד הוועד ,החל מיום שלישי י"א באייר ( .)5.5.09החלטה סופית בנושא
תתקבל בע"ה בישיבת ועד בתאריך כ"ד באייר .18.5.2009
אבל ,הדיון היה מאוד מעניין והעלה שאלות רבות וחשובות .למרות התמיכה ב "סטאטוס קוו"
לפרויקט התמר ,אילו היינו כיום יושבים להחליט מחדש לא ברור שהיינו מגיעים למסמך הקיים או
לשיטה הקיימת .האם ניקו ד פרטני באמת נותן אלגוריתם "צודק"? או שצריך לפשט את התהליך עם
קריטריונים בסיסיים והגרלה? האם המסמך כמו שהוא משקף את טובת היישוב? את רצון היישוב?
איך אנחנו מרגישים לגבי "זכותם" של בני יישוב? ומה לגבי "זכותם" של תושבים שגרים כאן הרבה
שנים? (ולמה קשה לי לכתוב זכותם בלי גרשיים?) האם לפעמים טוב ליישוב לעודד אנשים חדשים
להגיע במסגרת פרויקט? ברור לנו שלכל אחד ביישוב יש דעות בנושא ונשמח עם תעלו את הנושא לדיון
ומחשבה לקראת דיון שנקיים בנושא בעוד כמה חודשים.

החלטות ועד

רותי אמרו

החלטות ועד כ"ח ניסן תשס"ט 22.4.2009
 .1קומונר לשנה הבאה  -הוועד קיבל את המלצות ועדת חינוך – בנ"ע:
 לאשר את קבלתה של ענבר גולדמן ממרכז שפירא לקומונרית לשנת ה'תש"ע.
 לחפש דמות חינוכית בוגרת נוספת  -ייתכן בשכר – שתסייע לקומונרית בקידום הסניף.
 12 .2יח"ד ברחוב התאנה  -הוועד קיבל עדכון לגבי האפשרות לשנות התוכנית כדי שתכלול דגם
דירות גדולות יותר .הוועד רואה חשיבות בבניית דירות  5חדרים באלו"ש ומבקש מוועדת בניה

להמשיך לבדוק תוכנית חילופית מול המועצה ומול האדריכל מבלי שהשינוי יעכב את התחלת
הפרויקט.
 .3דיון בנושא קריטריונים לרכישת דירות באלו"ש  -הדיון הוא לגבי בחירת הזכאים למגרשים ברח'
התמר בלבד .הוועד ממליץ לבחור זכאים לרח' התמר ע"פ מסמך הקריטריונים הנוכחי ,עם תיקוני
נוסח והבהרות בלבד .לאחר התיקונים ,הקריטריונים יועברו לציפי ויהיו נגישים לקהל .ההצעה
שהתקבלה בישיבה תפורסם ליישוב והחלטה סופית תתקבל רק בישיבה בעוד חודש .לגבי
פרויקטים עתידיים הוועד מציע לפתוח לדיון את כל הנושא ולשקול שינויים.
 .4שמות לרחובות במשתלות  -הוועד מבקש מוועדת שמות בראשותו של אריה רוטנברג להציע
שמות לרחובות שבשכונת המשתלות ולשביל המוביל ביו רח' התאנה לבין רח' מעלה מיכאל בין
בתי הכולל לבניני הזוגות הצעירים .השמות יובאו לאישור הוועד.
 .5מחיצה לאולם שמחות  -יש צורך במחיצה חדשה לאולם השמחות בשכונת "גבעת הברכה" .הוועד
פועל לקידום הנושא.
סדר יום ישיבת ועד י' באייר תשס"ט 4.5.2009
 .1פתרון הדיור לגמ"ח שמחות (בנצי)
 .2פתרון דיור לסניף אריאל (בנצי)
 .3דיון בנושא המועדונית המתוכננת במגרש מאחורי שלווה (רותי א).
 .4הצעה לצמצום עלויות בניהול תקציב אלון שבות וכיסוי גרעון סניף בני עקיבא (אפי)

תנחומים
לניסים סוויד
על פטירת אחיו
הרב חיים זצ"ל

תנועות אריאל ובני עקיבא

תנחומים
לשושנה וינגרטן
על פטירת אחיה
הרב צבי ליבמן ע"ה

רפי אוסטרוף

קבלתי תגובות רבות ,גם תומכים וגם מתנגדים ,לכתבה שלי בחידוש באלו"ש ,מלפני חודש שעסקה באריאל-
בני עקיבא.
ברצוני להבהיר ולהתייחס לעניין אחד או שניים.
במכתב ההוא ,התייחסתי למספר נושאים ,לא רק לענייני אריאל-בני עקיבא .אחד הנושאים היה המחיר הגבוה
ומצוקת הדיור ביישוב.
המציאות היא ,שלהרבה מבני התושבים אין מספיק כסף לקנות דירה מיד שנייה ביישוב ,ודירות חדשות –
אין .הדבר גורם לכך שצעירי היישוב אינם יכולים להמשיך לגור באלון שבות לאחר חתונתם.
ביקשתי למחות על המצב המביש הזה ,וחיציי כוונו לאוויר ,כי אפילו איני יודע לאן לכוונם.
באופן טבעי – לחלק מהעולים החדשים יש את האפשרות לקנות דירות אלו -וברוכים הבאים ,למה לא.
עקב עבודתי בבני עקיבא עולמית  ,אני מכיר היטב את הקהילות בעולם שמהם מגיעים העולים .האמת ,אני
מעריץ אותם .צריך להיות ציוני מושבע ,או גיבור גדול ,או זקוק לבדיקה פסיכיאטרית ,כדי לעשות בימינו
עלייה לארץ (דברים אלו נכתבו לפני המשבר הכלכלי הגדול בניו יורק .)...אני שמח מאד על כל עולה שמגיע.
לא איכפת לי שידברו ברחוב אנגלית ,אמהרית או רוסית ,ואפילו דרום אפריקאית ,העיקר שיגיעו.
אני מקווה בכל לבי שהקליטה שלהם תהיה קלה וחלקה ,על אף שבהרבה מקרים זה לא כך.
בעיקר ,אני מתפלל שהם ירגישו שישראל זה הבית האמיתי שלהם.
עניין אחר :ברור לי שרבני היישוב תומכים ומסייעים לבני עקיבא ככל יכולתם ,תודה ,חיזקו ואימצו!

טקס יום העצמאות תשס"ט

ועדת הטכס

רבים מאד עמלו ועזרו להצלחת טקס יום הזיכרון ויום העצמאות שנערך השבוע וברצוננו לציין
ולהודות לכל אחד ואחד מהם.
כוועדה מרכזת של הטקס היו לנגד עינינו מספר מטרות אותן ניסינו להשיג:
 בניית טקס לא ארוך מדי שיכלול מספר גדול של משתתפים מתושבי היישוב ויפנה לקהלהרחב על כל גווניו.
 שימת דגש על הנושא הנבחר ושילובו לכל אורך הטקס. הפקה טכנית שתאפשר לצופים רבים ככל האפשר לראות את הטקס בנוחות המרבית. שיתוף מירב מתושבי היישוב בתהליך ההכנה ובניית הטקס. ובעיקר ,שמירה על האווירה המשפחתית הנעימה של היישוב בטקס עצמו ולכל אורך הימיםשקדמו לו.
מהתגובות שקיבלנו ,אנו חושבים ומקווים שעמדנו במטרות אלו בצורה הטובה ביותר שיכולנו.
ברצוננו להודות שוב לכל העוסקים והעוסקות שהקדישו מזמנם ומכוחם ,ללא קבלת תמורה ,להצלחת
הערב:
* בראש ובראשונה תודה לכל הילדים המופיעים שהקדישו שעות לאימונים וחזרות ונתנו מאה אחוז
מעצמם להצלחת הטקס.
* למנחי הערב :ליאורה ברנע וישעיהו יחיאלי ,שהיו שותפים לתכנון ולתוכן.
מופע יום הזכרון – מיכל יחיאלי ,תהילה בן דוד וגל סרי.
* לרכזי המופעים:
מופע ילדי הגן – ענת רון ואורה שמאי.
מופע ילדי שלווה – חגית פרלמן ופנינה ויינטרוב.
מופע הריקודים – רותי בן דוד ולצידה :אמונה בן אברהם ,רעות חיימסון
ותמר סולברג.
מופע התיפוף – נעמה לוביש ויפעת שפיצר.
מופע הדגלנות– מדריכי שבט הרא"ה :יונתן מוניץ ,רחל פרידלר ,עדיה
קהלני ויהודה ארביב
* למופיעים הנוספים :דוד סרי ,אור סרי ,יובל פרל ,גלעד סולטר ,והילדים :מנחם מנדל ,מוריה חדיד,
רוויה גרומבק ,הודיה סולומון ,משה חבר ויונתן שור.
* לצוות הצילום :שלמה מרנץ ,רוג'ר שפיצר ,שימי ברס ,נריה והב ואור מנחם.
* סרטים :אסף צובל והשחקנים ,משפחת דסברג ובועז שחק.
* למתנדבים הרבים שסייעו בזמן החזרות :נורית ימיני ,ציונה טובי ,שרה מורלי ,יהודית לדרר ,חמוטל
פרידמן ,אהובה כץ ,סוזן סונא ,אסף סמואל ,תמר שפיצר,
תמרה שפיץ ,עיטל שחור ,הילה ברזילי ,רותם ספיר ,הודיה
וציון
רוזנפלד
השחר
איילת
סלומון,
הודיה
רוזנברג,
ליפשיץ.
* לבנות השירות שעבדו עם ילדי שלווה לקראת המופע ולאורך כל השנה :אופיר אבני ,יהודית לוי,
יסכה מנטו ,לימור מזרחי ,נחמה זאבון ,צביה גרוס ורכזת המתנדבים עטרת בן אפרים.
* לגליה דסברג ולבנות שסייעו לה בסידור המקומות לתושבים ותיקים.
* לצוות הסדרנים הגדול שהתנדב וסייע במהלך הטקס.
* בהפקת החוברת :גיל רוקח ,זאב וולק וציונה טובי.
* לוועד אלון שבות וליו"ר מאיר הכהן .לעובדי הוועד :צבי ,ציפי ורוני.
* לרב יוסף צבי רימון על הייעוץ והתמיכה בשעת הצורך.
ואחרונים חביבים לבני המשפחות שלנו על הסבלנות ,התמיכה ושיתוף הפעולה.
במידה ושכחנו מישהו ,אנו מתנצלים מעומק הלב.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לאילן ופם פז לאירוסי עדי ואליעוז
לרפי ועדינה ברנשטיין וליוסף-צבי ולאה פרידלר לאירוסי איתמר ושרה.

פינת המודעה הקטנה
אבד מעיל חדש – "קסטרו" של נשים ,בצבע שחור ,קצר ,מידה s
9938169
טובה נחמני
9938169
טובה נחמני
נמצא צמיד זהב בבית הכנסת בשכונה החדשה.
אבד זוג אופניים אדום עם הכיתוב "אופני הבירה" .מוצא ישר – נשמח אם תיצור עמנו
משפ' פוגודה 9309701
קשר.
אבד פלייר לדרמן של חב'  SOGבאזור בית הכנסת האשכנזי דרום.
יאיר 054-7692496
אבדה טבעת נישואין מזהב לבן בערב פלאפל שהתקיים לפני פסח ליד גן השעשועים
9938266
אסנת
בשכונת "גבעת העץ"
נמצאו אוזניות על המדרכה בין השער החדש לצומת הגוש ,בלילה שבן יום שלישי
052-3114128
ורביעי ()22-23/4
050-5231535
נמצאה כפית כסף קטנה באזור המרכז .ניתן לקבלה לפי סימנים.
קורס ציור  /רישום 12-15 .פגישות .מוזמנים לשיעור נסיון חינם ביום שני4.5.09 ,
דבי קמפל 9931179
לפרטים נוספים
אנו מבקשים להודות מקרב לב לשבט הרא"ה ולרכז הנוער יוסי שוורץ על ההתנדבות היפה והעזרה למשפחות
המחלקה לשירותים חברתיים בגוש עציון
יעל שחק – עובדת סוציאלית
לקראת הפסח .יישר כוח!!

שיעור עם הרב רימון
המפגש השלישי עם הרב רימון יערך בע"ה יום שלישי יח' אייר (מוצאי ל"ג בעומר) בשעה 21:00
ב"עליית חנה טובה" בבית הכנסת הספרדי בשכונת "גבעת הברכה"
נושא השיעור לקראת שבועות "לימוד תורה לכולם"  -סוגיות בחינוך ילדים ונוער לתורה  ,ולימוד
תורה לנשים
כולן מוזמנות!

שיבושי תנועה עקב אליפות גוש עציון ע"ש זאב סגל
ביום שישי ,ז' אייר ( )1.5.09תתקיים אליפות גוש-עציון ה 7 -ע"ש זאב סגל.
התחרות תתקיים בין השעות  8:00ל.11:00 -
שיבושי תנועה יהיו בצירים הבאים:
 בכביש מהכיכר ליד שער אלון-שבות (הישן) לכיוון ראש צורים ,אשר ייסגר לתנועה לסירוגין. הכביש שמגיע למתחם המועצה ובית הספר – ייסגר לתנועה לסירוגין. משער הכניסה של אלעזר עד לנתיב האבות.עמכם הסליחה ותודה על שיתוף הפעולה
צוות אגף הספורט ומתנ"ס גוש-עציון

