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משולחן הוועד

רותי אמרו

מאיר הכהן ממשיך להיפגש עם תושבים המעוניינים בכך בימי ראשון אחת לשבועיים – בביתו רחוב התאנה .27
"קבלת הקהל" הבאה ביום ראשון כ"ג אייר החל משעה  .21:00מומלץ לתאם מראש טלפונית שעה מדויקת –
0545664691
לסניף בני עקיבא אלון שבות דרוש רכז חברתי בהיקף של רבע משרה .נא לפנות לשי בטלפון .050-6741553

החלטות הוועד

רותי אמרו

החלטות ועד  -י' באייר תשס"ט 4.5.2009
 .1מערך השמירה ביישוב  -אנחנו עדיין מחפשים דרך תקציבית להחזיר את שעות פתיחת השערים לקדמותם.
הוחלט בכל מקרה שבחג השבועות השער הישן יהיה פתוח לאורך כל החג.
 .2מועדונית – הוועד הקודם אישר את בקשת המועצה להקצות שטח ממגרש הציבורי שע"י מעון שלווה ,להקמת
מבנה יביל גדול (בגודל של שני קרוונים) עבור מועדונית לנוער .המבנה יחליף את המועדונית הקיימת היום
בגבעת החי"ש .עם קבלת ההחלטה בזמנו ,הביעו שכנים באזור התנגדות לתוכנית אך לאחר הבהרות הסירו
את התנגדותם ומבקשים רק שהתוכנית תכלול גם את פיתוח המגרש כולו והחלפת הקוצים במשהו ידידותי
יותר .הוועד אישרר את החלטת הוועד הקודם ומבקש מתושבים המעוניינים לעזור להכין פרוגראמה לפיתוח
האזור .כמוכן ,ברגע שהתוכנית של המועצה תושלם היא תפורסם לתושבים להערות.
 .3פתרונות דיור לסניף אריאל ולגמ"ח השמחות – הוחלט לאשר לגמ"ח השמחות של היישוב להיכנס לספריה
הישנה (מתחת לבית הכנסת המרכזי) ברגע שזאת תתפנ ה .אנחנו ממשיכים לעמול למצוא פתרון דיור מוצלח
לסניף אריאל.
סדר יום ישיבת ועד  18.5.2009כ"ד באייר תשס"ט
▪ אריאל  -עקרונות תקצוב (אפי)
▪ אשרור פרויקט "משתלות צפון" (רותי ש).
▪ קריטריונים למגרשים – אישור גרסה סופית לפרויקט התמר (מאיר)
▪ איכלוס קרוואנים ודירות שירות – מנגנון קביעת סדר עדיפות למבקשים (מאיר)
▪ שונות.

ועוד על טכס יום העצמאות
תגובות תושבים על טכס יום העצמאות:

מרים שמיר

הטקס היה מרגש וכייפי עם חידושים טכניים מרהיבים .כבכל שנה חשתי את הזכות והכרת התודה המיוחדת להיות
חלק של משפחת אלון שבות .תודה רבה לכל ההוגים והמבצעים הרבים שתרמו לערב מיוחד זה!
נ.ב .הייתי מוסיפה כאן את הביטוי "ברוכים הבאים" בשוויצרית  -אחת השפות הבודדות שלא הוזכרו  -אך מכיוון
שבימים אלה אני מעדיפה להתעלם מהעובדה שיש לי קשר לשוויץ ,אוותר על כך...
חג שמח! נדין גזונדהייט.
התרגשתי כבכל שנה מהיצירתיות ,מההשקעה ,מהחום האנושי הפשוט והישיר שבא לידי ביטוי בכל פרט ומילה.
ברוך ה' ואשרינו שזכינו !
אני רוצה לציין באופן מיוחד את רותי בן דוד שתורמת בכל שנה ובכל אירוע (פורים לדוגמא) מכישרונה וממרצה .אני
חשה חובה להודות לה בא ופן מיוחד ולהביע את הערכתי העמוקה לתרומתה לטקס זה ולכל הקודמים לו .כל הכבוד!
כל זאת בלי לגרוע מחלקם של שאר העושים במלאכה.
יישר כוח ! מרים קופולוביץ.
לברך על הטקס הנפלא נראה לי נדוש.
ברכה מיוחדת לדברי התורה אשר שולבו בצורה המיטבית  -בדברי ישעיהו יחיאלי ובברכתו המלבבת של הרב פרל.
ודבר התורה החשוב ביותר הובא ע"י דוד ואור סרי .ירמיהו היה גברא רבא!
הדר ליפשיץ
אנחנו אוהבים להיות תושבי אלון שבות -איזה טקס מדהים!!!
רוקי ברודי
היה מדהים ,מרגש ומקורי כאחד! אנחנו נהנינו מאוד ,ואפילו בננו יונתן בן החצי שנה התרגש וצפה בטקס בעניין).
מצטרפת לכל מה שאמרו מעלי .יש הרבה כישרונות ברוכים ביישוב ,ונהדר לראות אותם מתגלים במופע מרהיב
ומאחד .התרגשנו מאוד ,ואנו שמחים להיות חלק מקהילת אלון שבות הנפלאה.
עלו והצליחו! נריה ואסתי קליין.
לא בכדי כל ילדינו נשארו לגור באלון שבות .יש לנו על מה להתגאות ביישוב המקסים הזה.

ספיחים לטקס יום העצמאות:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ועדת הטכס

למעוניינים לראות ולשמור תמונות מטקס יום העצמאות ,ללא עלות ,כ 800-תמונות מהטקס
פורסמו באתר האינטרנט http://picasaweb.google.com/AloshPicבאדיבות הצלמים שימי
ברס ונריה והב .תודה מקרב לב לצלמים המסורים.
לפתרון החידה שפורסמה בעיתון שחולק בטקס באדיבות "החידון והחוויה" ,הגיעו מספר
משפחות .הפתרון לחידה הי ה "ארז" (הפתרון המלא בהמשך) והפרס לזוכים הסתתר בעץ הארז
שברחוב הארז ביישוב .בספרים מתנת "מכללת הרצוג" זכו משפחות ויסבורט ופרנצוס .אנו
מבקשים להודות למכללת הרצוג על תרומת הפרסים לזוכים.
אנו שוקלים לאפשר רכישה של דיסק  DVDהמכיל את הסרט על היישוב שהוקרן במהלך הטקס
וכן את הגרסה הערוכה של הטקס עצמו ,במחיר סמלי של ח"י שקלים .המעוניינים מתבקשים
להירשם במשרדי הוועד על מנת שנוכל להיערך בהתאם.
יישר כח ותודה רבה למיכה ומרים סמיט שהתנדבו לבצע את עבודת העריכה לדיסק.
ברשימת התודות שפורסמה בעלון הקודם נשמטו לצערנו שמם של רכז הביטחון איתן ניסן
והקומונרית של בני עקיבא שלומית כהן ,אנו מבקשים להודות להם מקרב לב על כל הסיוע בטקס
עצמו ובימים שקדמו לו.
בסיום הטקס הושארה קופסא ובה מקלות התיפוף ששימשו את הבנים במופע ,על בימת הטקס.
כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש ליצור קשר עם לאה צפדייה או מוניקה חבר.

הבהרה
בשבוע האחרון הובא לידיעתנו שיש חברים בישוב שחשו פגועים לאחר טקס יום העצמאות.
אחת ממטרותינו העיקריות ,כוועדה מרכזת של טקס יום העצמאות ,הייתה להקפיד במהלך תכנון ובניית הטקס ,על
נושא האחדות וגיבוש היישוב ביום המיוחד לעם ישראל .על כן ,ניתן להבין עד כמה הצטערנו לשמוע שיש ונפגעו
מתכני הטקס ,וכי המטרה אשר עמדה למול עיננו הוחמצה.
בנושא שנבחר רצינו לשים דגש על הבנייה וההתרחבות הברוכה ביישוב ובכללם בניית שכונת המשתלות ,שיפוצים
בבתי הכנסת ,בניית אגף במכללת הרצוג ,שדרוג המדרכות ובניית סניף בני עקיבא.
מטבע הדברים ,אוזכרה תנועת בני עקיבא במהלך הערב לאורך המופעים השונים ובקטעי ההנחיה.
לא הייתה לנו כל כוונה להביע בכך איזו שהיא הסתייגות או דה-לגיטימציה לתנועת הנוער "אריאל" .אנו ,חברי
הועדה ,לא נוקטים בעמדה כלשהי לגבי הויכוח המתנהל בנושא במרחב הציבורי בתקופה האחרונה ,ויותר מכך
לחלק מחברי ועדת הטקס ילדים באריאל או ילדים שהיו חברים בתנועה.

פתרון החידה שפורסמה בחוברת שחולקה בטכס יום העצמאות

החידה:
אני לראשון ולשני שימשתי
בני שימש בכלי שירה
ושמי נקשר בטהרה
אני מיוחס לחוזה
מתנוסס אצל השכנה
ובי נמשלו הטובים

יואב שלוסברג

התשובה :עץ הארז
הארז -בעציו נבנה בית המקדש הראשון" :ויבן את הבית ויכלהו ויספון את הבית גבים ושדרות
בארזים" (מל"א ו.)9,
בית המקדש השני" -ויתנו כסף ...להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפוא כרשיון כורש מלך פרס
עליהם" (עזרא ג.)7,
בני שימש בכלי שירה -בן ארזא" :והקיש בן ארזא בצלצל ודיברו הלווים בשיר" (תמיד ז ,משנה ג) וכן:
"אלו הממונים שהיו במקדש ...בן ארזא על הצלצל" (שקלים ה,א).
שמי נקשר בטהרה -בפרשת פרה אדומה" :ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך
שריפת הפרה" (במדבר יט.)6,
אני מיוחס לחוזה המדינה בנימין זאב הרצל שבמהלך ביקורו היחידי בארץ בשנת  1898נטע עץ ארז על
גבעה סמוך למושבה מוצא (על שם הארז בית ההבראה מוצא).
מיוחס -כי ככל הנראה היה זה עץ ברוש.
מתנוסס אצל השכנה -דגלה של מדינת לבנון
בי נמשלו הטובים " -בחור כארזים" (שיר השירים ה )15,או "אם בארזים נפלה שלהבת מי יעשו אזובי
הקיר" (בבלי ,מועד קטן ,כה)
המטמון (המעטפות) הונח ברחוב הארז בבית משפחת שפר מתחת לעץ הארז שבחצרם
יישר כח לכל המחפשים שהתייגעו ונענו לאתגר!
תודה לד"ר משה רענן על הסיוע במיקום הארז
ותודה למשפחת שפר ששומרת ומטפחת את העץ כל ימות השנה!

הגיעו ראשונים  -משפחת ויסבורט
מקום שני -בנות משפחת פרנצוס

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
•

לזאב ורבקה ולק להולדת הנכד ,בן לערן וחגית

•

לעוזי ולשלומית עוזרי ולמשה ויעל שטרנטל להולדת הנכדה – הנינה ,בת לנחשון ואפרת

יום לימוד ערב שבועות

הרב יוסף צבי רימון

בע"ה ביום חמישי ,ה' בסיוון (ערב שבועות) יתקיים בוקר לימוד ,כהכנה לחג השבועות ,מגיל גן חובה ועד
כיתות ו'.
לימוד זה ,בתוספת ללימוד קצר בתחילת הלילה ,נותן לימוד תורה איכותי יותר ,ומאפשר לישון בהמשך
הלילה ,ולא להסתובב בחוצות אלון שבות חסרי תוחלת.
פרטים נוספים בהמשך .מי שיכול לעזור מוזמן לפנות לעודד לאוב.
ברכת ה' עליכם!

פינת המודעה הקטנה
אסתי 050-3055574
 למסירה תנור משולב (כיריים ותנור אפיה) דו-תאי (תא אחד לא עובד) נמצא שעון שחור מפלסטיק של ילד ,באזור של אולם השמחות בשכונת "גבעת העץ" .ניתן לקבלאת השעון במשרד הוועד.

שבת החזנות המסורתית
ברב עם והדר
בשבת פר' "שלח-לך" כ' סיון תשס"ט ()12.6.09
עם החזן יעקב רוזנברג ומקהלה
בבית הכנסת המרכזי בשכונת "גבעת העץ".
הציבור מוזמן בהמוניו!
פרטים נוספים בהמשך.

"מעלה מרים"  -בנייה ֶׁשּכּולה חסד

זאב ולק

בית-הכנסת המרכזי בשכונה הוותיקה של אלון שבות תוכנן לפני כשלושים וחמש שנה ,ואולם אז לא
הייתה כלל מּודעּות לצורך בנגישות נוחה למתפללים המתקשים בתנועה .לפני כעשר שנים הכשירו עבור
הגברים מסלול ללא מדרגות ,המאפשר כניסה חלקה גם לעגלות נכים ,אבל לעזרת הנשים הגבוהה לא
יכלו להגיע אלא לאחר העפלה על מדרגות רבות.
ועדת בית הכנסת הייתה מודעת לבעיה זו וכבר לפני שנים פנתה לאדריכל זלמן דויטש ,שידיו רב לו
המבנה .אז החלו
בעיצוב בתי כנסת .אכן הוא מצא פתרון ארכיטקטוני נאה לכבש ,המשתלב היטב עם ִ
החיפושים אחרי מימון ממשלתי וציבורי לפרויקט יקר זה ,אך ללא תוצאות .בסופו של דבר נמצא תורם
נדיב לב מוותיקי היישוב ,ר' יוסף מאיר ,שנתן בצנעה סכום כסף נכבד ,כדי להוציא את התוכנית אל
הפועל .הוא ביקש להנציח בדרך זו את רעייתו היקרה מרים ז"ל ,שעסקה כל חייה בצרכי ציבור באמונה
ושהייתה אחת הדמויות הבולטות בעזרת הנשים.
ועד אלון-שבות ביצע את הבנייה באמצעות קבלן .לכבש מעקה מתכת מוכסף ותאורה יפה וכן נבנו בסופו
שירותים נגישים .כך מסוגלות גם אלו הזקוקות לכסא גלגלים להגיע בקלות לתפילה .שרית סמואל כבר
היטיבה להביע את השינוי הגדול ,בדברי התודה שפרסמה בביטאון היישוב.
אמנם הכבש כבר קיים זמן מה ,אך רק בימים אלו נקבעה עליו כתובית "מעלה מרים" .אכן מתאימה לה
הנצחה זוֶׁ ,שּכולה חסד.
.

תנחומים
לאליהו נתנאל
על פטירת אחותו
מרת אהובה בנבניסטי ע"ה

קבוצת דוא"ל (אימייל) יישובי

עטרה סנובל

מזה כמה שנים קיימת קבוצת דוא"ל יישובי לתושבי אלון שבות .הקבוצה יעילה מאוד בהעברת
הודעות על פעילות שוטפת ביישוב ,מכירות מקומיות ,הודעות של השבת אבידה ,בקשה והצעה של
טרמפים ושירותים שונים בתוך היישוב ולתושבי היישוב .הקבוצה היא גם הזדמנות מצוינת להגדיל
את מעגל החברים והמכרים ביישוב .אנחנו מקווים שעם הזמן יועלו בעמוד הבית גם פרוטוקולים של
ישיבות הוועד ,תכניות בניה ,והודעות רלוונטיות נוספות לעיון הציבור שאינו מגיע ללוחות המודעות.
בימים אלה הועברה הקבוצה לשרת מוצלח יותר ,שמאפשר הפעלה והעברת הודעות בעברית
ובאנגלית .בחודש האחרון ביקשו וצורפו  360חברים ,שנהנים מתקשורת ישירה ונינוחה עם שכניהם
תושבי היישוב .בשרת החדש ישנה אפשרות לקבל כל מייל שנשלח לקבוצה בנפרד ,או לקבל קובץ פעם
ביום עם כל הפעילות של אותה יום ,לאלה שאינם מעוניינים להעמיס על תיבת הדוא"ל שלהם.
הקבוצה מיועדת להודעות רלוונטיות בעניינים יישוביים בלבד – לא פורום לדיונים ולא להעברת
הודעות ממקור משני .כל חבר שמצטרף מקבל הוראות בנוגע לכללי הקבוצה.
הצורה היעילה ביותר להתמודדות עם בעיות בשרת החדש היא דרך האימייל ,ואשמח לסייע ככל
שאוכל .אם בכל זאת אתם צריכים הסבר בעל פה ,אתם מוזמנים ליצור איתי קשר טלפוני (,)9309237
אך נא לא להשאיר הודעות – איני עומדת בעומס ההודעות והחזרת טלפונים בנושא זה .אני מתנצלת
בפני אלה שהשאירו הודעות ולא הספקתי לחזור אליהם ,ומבקשת שתשתדלו לשלוח את בקשותיכם
במייל.
אני מזמינה כל תושב שמעוניין להצטרף לשלוח מייל עם בקשת הצטרפות לכתובת
 .asnowbell@gmail.comנא להבהיר אם ברצונכם לקבל מיילים נפרדים או קובץ חד יומי.

זכייה ביין שהופקר במסגרת ביעור שביעית

זאב ויטמן

מכיוון ששמעתי מהרב רוזן כמ שיח לפי תומו ,שמישהו לקח את ארגז יין הקונקורד בקדושת שביעית
שהופקר על ידו בערב פסח במסגרת ביעור שביעית (והבנתי שזה לא המקרה היחיד שמישהו לקח את
כל מה שהופקר) ,מצאתי לנכון לידע את הזוכה ביין ,שבעל הקהילות יעקב (הסטייפלר) "כעס מאוד על
אלו שזוכים ממי שמפקירים בזמן הביעור בשביעית" ובחוברת "המעין" ניסן תשס"ט מביא הרב מאיר
בראלי מקורות רבים שירא שמיים צריך לדקדק שלא לזכות בפירות שהופקרו בגלל מצוות הביעור,
וזאת ,מחשש אבק גזל (והוא מדבר אפילו על מקרים בהם לוקחים רק כמות קטנה ממה שהופקר).
לענ"ד ,במקרים בהם המפקיר שילם עבור התוצרת שבקדושת שביעית בהתאם להחלטת בית הדין,
הרי שיש חובה מהדין ,שהזוכה ביין שהופקר ישלם למפקיר את ההוצאות ששולמו על ידו עבור
התוצרת שבקדושת שביעית.
ואם כך ,ייתכן ואין חשש איסור בזכייה ביין שהופקר במסגרת ביעור שביעית ,אך הזוכה חייב להקפיד
לשלם למפקיר את ההוצאות ששולמו על ידו בעת קבלת היין מאוצר בית הדין.
בהזדמנות זו ,לידיעת השואלים והמתעניינים לגבי קניית יין בקדושת-שביעית שנמצא כיום ברשתות
השיווק .היין היה ברשות בית הדין בפסח ולכן אינו חייב בביעור.
במקרים בהם קונים בחנויות קטנות ,שאולי לא מונו כשלוחי בית דין והם גם לא קיבלו את היין
ישירות מהיקב אלא באמצעות סוכני משנה ,הרי מי שקונה מהם לאחר פסח יין שהגיע לרשותם לפני
פסח  ,יכול לבער יין זה באופן מיידי ,ולסמוך בכך על הפוסקים המתירים לבער את היין גם לאחר
הפסח ,כאשר שגגו ולא ביערו אותו במועד.
המעוניינים לבדוק חנות מסוימת באופן פרטני ,יכולים ליצור קשר עם מזכיר בית הדין לענייני שמיטה
שליד הרה"ר לישראל המתגורר באלון שבות  -אלון טננבאום ,בטלפון .052-6016261
והערה נוספת – מועד ביעור שמן זית וזיתים הנו בערב שבועות וכל מי שיש לו שמן זית מאוצר בית
דין צריך לבער את השמן בערב שבועות.
לכתחילה ,ראוי שגם מי שקנה שמן או זיתים מהיתר מכירה יבער אותם בערב שבועות ,מכיוון שחלק
ניכר ממגדלי הזיתים לא מכרו את מטעי הזיתים שלהם לגוי באופן מועיל ,ויתכן מאוד ובתוצרת
המוגדרת כהיתר מכירה מעורבת גם תוצרת בקדושת שביעית.
מי שיכול לה רשות לעצמו לקנות שמן זית וזיתים לתקופה ארוכה ,יכול לצאת מידי ספק ,אם יקנה
לפני שבועות תוצרת זיתים בכמות שתספיק לו לכל השנה ,ויעשה את הביעור בעצמו בערב שבועות
(אלא שלאור הסיפור של הרב רוזן ,כדאי להקפיד על המלצת חכמים ולהפקיר את התוצרת בפני
שלושה מאוהביו ,שא ין חשש שיזכו בתוצרת שמופקרת על ידו ,ובודאי שלא יזכו בתוצרת המופקרת
לא מן הדין אלא רק כדי לצאת מידי ספק).

הודעה לתושבי שכונת "גבעת הברכה",

מוטי ,מנהל סוכנות הדואר ביישוב ,מבקש להודיע לכל המשפחות המתגוררות בשכונת "גבעת הברכה"
כי החל מה ,1.6.09 -יוחזרו לשול חיהם דברי דואר שיגיעו לאלון שבות ללא ציון כתובת מלאה (שם,
רחוב ומספר הבית) של הנמענים.
דברי דואר שיגיעו עם ציון ת.ד .בלבד לא יועברו לתושבים.
אנא דאגו לסיים ולעדכן את כולם בכתובת הדואר החדשה שלכם.

ועוד תגובות על תנועות "בני עקיבא" ו"אריאל":
פנינה ברנדר

אכן חברנו שבוועד חושב שמי שרוצה להקפיד יותר על מצוות ועל צניעות דווקא הוא יגרום לפילוג
ביישוב!!
אולי דווקא ההפך הוא נכון .מי שמנסה לכפות בכוח על כל הציבור אורח חיים שנראה לו ,ועל ידי כך
יגרום רק למרירות וכעס ,אולי הוא שיגרום לפילוג .אחדות היישוב לא תלויה באחידות .מי שלא רוצה
פשוט לא הולך למסיבות וטכסים ,ולא עושים תחרות .ומה איכפת לך?
מה שמפריע בטכס של יום העצמאות זה לא רק הישיבה במעורב .סדר העניינים הוא לא לפי מנהג
ישראל .ההורדה והעלייה של דגל הוא חיקוי למנהגי הגויים .בישראל אם רוצים להתייחד עם
קדושים ,נכנסים לבתי כנסת ,אומרים תהילים ומשניות ומילים לעילוי נשמתם.
דבר אחר ,כתוב בעלון שהוועד רוצה לדון על תקנון לקבלת תושבים חדשים .מה פתאום? יש כבר
מהתחלת היישוב .פשוט לא מסכימים עם חילול שבת בפרהסיא ולא סובלים פה מופקרות .חוץ מזה
לא דנים ולא מחטטים בחיים ובדעות של ה זולת .זה יכול להביא ח"ו ללשון הרע ,שנאת חינם ומי יודע
מה עוד .אם זה למען איכלוס ויש יותר מועמדים ממגרשים ,אז עושים הגרלה כמו בכל מקום .אם
לבני המקום בצדק יש זכות קדימה אז רק אלו שהם בגיל יכולים להקים בית בישראל ,וצריכים גם
לברר אם באמת רוצים לגור ולא להשכיר.

בת-שבע חבר

אני כותבת בתגובה לדברים הרבים שנכתבו בעניין אריאל באלון שבות .אני מדריכה באריאל .לא בגלל
שאני מאמינה שצריך בהכרח להיות בתנועת נוער נפרדת וגם לא כי אני חושבת שהם יותר דתיים מבני
עקיבא ,אלא כי אני מאמינה שצריך לתת מענה לכל הילדים ביישוב .יש ילדים שמקומם לא בבני
עקיבא ,בין אם זה מסיבה דתית ,או מכל סיבה אחרת (ויש עוד סיבות  -כגון ילדים שצריכים קבוצה
קטנה יותר) .אני מאמינה שגם לילדים האלה ולא רק לילדים של בני עקיבא מגיע להיות בתנועת נוער.
אתם טוענים כי זה פילוג וחילוק של הישוב ,וגם אני חשבתי כך בהתחלה ,אבל אז הבנתי שהפילוג הזה
כבר קיים .הוא היה קיים מאז שהוחלט שאם אתה בבני עקיבא אתה חלק מהיישוב ואם לא אז אתה
בכלל לא שייך לאלון שבות .הפילוג הזה הוא בעצם מה שהביא בסופו של דבר לצורך להקמת עוד
תנועת נוער – כי לילדים שלא רצו להיות בבני עקיבא לא הייתה מסגרת חברתית יציבה ומוגדרת בתוך
היישוב.
אני מדריכה כבר שנה וחצי באריאל ,ואני מתפלאת כל פעם מחדש כשאני רואה את היחס של ילדי בני
עקיבא לילדי אריאל .אני יכולה לספר לכם סיפורים רבים בנושא .סיפורים על חניכות משבט "נבטים"
שבוכות בשבת ארגון כי ילדי בני עקיבא קרעו להן את השלטים שעבדו עליהם כל הלילה הלבן .או כמו
בנות משבט "מעלות" שעשו מכירת עוגות בשביל לגייס כסף לצדקה ,ובמקום לקבל חיוך ו"יישר כח"
כמו שהגיע להן (וכמו שקיבלו ילדי בני עקיבא כשעשו פרויקט דומה) קיבלו צעקות מילדים שאמרו כי
לא יקנו מ"כופרות" .סיפורים כמו ילד מבני עקיבא שפרץ לסעודת חבריא ב' כדי להפריע .ועוד הרבה
סיפורים כאלה יש ,לצערי.
ואני תוהה לעצמי ,מאיפה הם לומדים יחס כזה? הרי הם ילדים טובים ממשפחות טובות! ואז אני
רואה את הכתבות הרבות שנכתבו בחידוש באלו"ש בעניין ,ואת היחס המגעיל שיש מצד ההורים.
אל תוציאו דברים מפרופורציות -ראינו צורך ומילאנו אותו .אף אחד לא רצה שאריאל ישתלט על סניף
בני עקיבא או להפריד בין גברים לנשים בטקס יום העצמאות .ההתקפות וההיסטריה היו לגמרי לא
במקום!
בנוסף ,לא ראוי בעיני ,שכאשר יש מצב שלפחות  20%מהרוקדים בטקס הם מאריאל שהשירים יהיו
ממחרוזת שירי בני עקיבא.
אם אתם לא רוצים לחשוב על החניכים באריאל ,אז תחשבו על הילדים שלכם .איך אתם רוצים
שילדיכם יגדלו? האם אתם לא רוצים לגדל אותם על ערכי הפלורליזם ועל קבלת השונה? מה קרה עם
"חנוך לנער על פי דרכו"? האם לא חשוב לכם שילדיכם יגדלו להיות פתוחים ומתחשבים בזולת ,גם
אם הזולת חושב אחרת מהם? אז איך אתם יכולים לדרוש את זה מהם אם הם רואים אתכם
מתנהגים בזלזול למי ששונה מכם?
חז"ל לימדו אותנו כי "דרך ארץ קדמה לתורה" ,וזאת אומרת קודם גם לבני עקיבא!

גליה שלוסברג
אל ת-פ-ח-ד-ו!
ממה אתם כל כך מפחדים? בכל השיחות סביב הקמת תנועת אריאל ביישובנו חוזר המשפט" :אנחנו
מפחדים ש ...ייוצר קיטוב /תחרות  /יכפו עלינו דעות שלא מתאימות לנו" ועוד.
רבותיי ,אם לא שמתם לב עד עכשיו הרי מומלץ כי תפנימו כבר את העובדה ,שתנועת אריאל קמה
באלון שבות מזמן ,והיא פועלת למ ען ילדינו כבר כמה שנים ,על כן השאלה אם אנחנו בעד או נגד
"אריאל" לא רלוונטית בכלל.
יחד עם זה אני קוראת לכל אנשי אלון שבות לשקול הקמת תנועת נוער נוספת – עזרא ,הצופים
הדתיים או מה שלא יהיה מתוך תקווה שכל הנוער הנפלא שיש ביישוב שלנו ימצא את מקומו בתנועה
המועד פת עליו .אין לי ספק שאם אוכלוסיית הילדים הגדולה ב"ה תתפזר בין כמה תנועות נוער,
הילדים רק יצאו מורווחים מהעניין – השבטים לא יהיו גדולים מידיי ,היחס יהיה אישי וקרוב יותר -
מה שקשה מאוד להשיג כאשר יש שני מדריכים על  30בנים/בנות .יותר בני נוער יוכלו להיות מדריכים
 ויש לנו נוער מקסים שרוצה מאוד להדריך ביישוב שלנו (ולא במקומות אחרים) שרבים מהםמאוכזבים על שלא "נבחרו" לתפקיד המיוחל.
השאלה הגדולה אם כן העומדת בפתח היא ,האם ילדינו ,שבחרו להיות חברי תנועת הנוער "אריאל"
יקבלו או לא יקבלו את מה שמגיע לכל ילד באלון שבות במסגרת החינוך הלא פורמאלי?
• מקום נאות לקיים את הפעולות של תנועת הנוער בשבתות ובימי החול.
• תקציב מתאים לקיים ולתחזק את תנועת הנוער ואת פעולותיה.
• תמיכה נאותה בקומונר העומד בראש התנועה.
והכל בשווה לתנועת הנוער המקבילה הפועלת ביישוב ,ואולי גם לתנועות הנוער האחרות שיקומו
אי"ה אחרי קריאתי זו  -כאן באלון שבות.
ולכל אלה החוששים מ"כפייה דתית" ומהחמרות שונות שיצוצו במסגרת החברתית של כלל היישוב
("עוד יבקשו מאיתנו לשבת בנפרד בטקס יום העצמאות") מומלץ לשקול האם הם בעצמם לא מנסים
לכפות על אחרים את דרכם .האם הם בכלל בטוחים בצדקת דרכם? – ואם כן מה החשש הגדול כל כך
ממנו הם יראים?
יחד עם כל הנאמר אני רוצה להוסיף עובדה ידועה ,אלון שבות במתכוון איננה קיבוץ וכל הורה יכול
ורשאי לחנך את ילדיו כיאה בעיניו!
ואל נא תתבלבלו :הבן שלי הולך דווקא לבני עקיבא ונהנה שם מאוד.

לגבי נושאים השרויים במחלוקת ביישובינו

חני שרייבר

כל יום ,שלוש פעמים ,אנו עומדים ומתפללים תפילת העמידה .אנו עומדים ומתפללים ומכוונים
שבע"ה תפילותינו יתקבלו בברכה בפני כסא הכבוד .שאלה לי אליכם :ב"ברכת השלום" אנו מתפללים
ומבקשים שה' יברך אותנו בשלום ,טובה ברכה ועוד .כיצד אתם חושבים שה' יברך אותנו בשלום?
אספר במשל :אדם שרוצה מיץ מוזג לעצמו בכוס ושותה .אם ניקח ממנו את הכוס ,והוא ימזוג בכל
זאת ,המיץ ישפך על הרצפה והוא לא יקבל דבר .כך גם אנחנו .אנו צריכים להכין כלי לקלוט את כל
הברכות שה' שופך אלינו תמיד .אם לא נכין כלי ,פשוט נפספס את כל הטוב העובר לידינו.
ה' רוצה לתת לנו שלום .אך אנו בהשתדלותנו צריכים להכין כלי לקבלת השלום.
איך אנו מסוגלים להכין כלי לקבלת השלום אם תמיד אנחנו שקועים במריבות סתמיות המתאימות
לכיתה א'?
איך אנו מסוגלים להכין כלי לקבלת השלום אם אנחנו כותבים ומזלזלים במי שעושה נגד דעתנו?
איך אנו מסוגלים להכין כלי לקבלת השלום אם אנו בעצמנו מחנכים את ילדינו לשנוא את מי שעומד
מולי במחלוקת?

אנו יודעים כבר מהגן שבית המקדש חרב על השנאת חינם .כמו כן ,אנו יודעים שבית המקדש יבנה
בע"ה על ידי אהבת חינם.
הימים שעברנו כעת -יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות הם ימים
המציינים שואה ותקומה בעם ישראל .וכפי שהרב צבי יהודה הכהן קוק מכנה "אתחלתא דגאולה".
האם הגאולה תרצה לבוא בעוד שעם ישראל עסוק במריבות קטנוניות?
ברצוני לבקש מכם ,ת ושבי אלון שבות ,לחשוב פעמיים לפני שאתם מעלים נושא הנתון במחלוקת
לדיון .האם זוהי מחלוקת לשם שמים? האם מחלוקת זו תביא תועלת? האם מחלוקת זו מקרבת את
הגאולה?
שנזכה לשלום בעם ישראל ולגאולה קרובה!

תושבים יקרים שלום
אחרי פסח אירחה משפחת וייזל את המפגש השני ביני לבין תושבי היישוב .לשמחתי ,באו עשרות
תושבים ,מוותיקות היישוב ומהמשפחות הצעירות ,משפחות עולות וצבריות .היה מעניין מאוד גם
עבורי.
לטובת מי שלא היה ,להלן כמה מהנקודות העיקריות שעלו .הסיכום המלא הועבר באמצעות המייל
היישובי.
חלק ניכר מהדיון נסב על נושאי בניה והתפתחות .שיתפתי בקשיים להשיג אישורים לבניה ביו"ש ,ועל
ההצלחות המסוימות אך המועטות מדי שלנו בתחום .לצערי ,בעת האחרונה לא נרשמו הצלחות מעין
זה באלון שבות .רשמתי לפניי את הבקשה ,שהועלתה גם בידי הוועד ,להשתתפות במימון תוכנית אב
לישוב .ביקשתי את עזרת התושבים בדיווח על פלישת ערבים לקרקעות לא להם.
בנושא תיירות וצימרים ,הסברתי ,שבישוב שיעלה בו צורך ,ובאישור הישוב ,נקדם אישור תב"ע
שתאפשר השכרת יחידות אירוח .הצעתי עזרה באמצעות עמותת התיירות לשיווק צימרים.
שיתפתי בהתפתחות אזור התעשייה ליד מגדל עז ומכירת שטחי המסחר והמשרדים בצומת הגוש,
במטרה לקדם את התעסוקה והמסחר בגוש .קיבלתי את ההצעה לפעילות ברמת המועצה לסיוע
בהשמת עובדים ,ובקרוב תתקיים פגישה במועצה יחד עם תושבי אלון שבות שכבר החלו לעסוק
בעניין.
בנושא גיל הזהב ,עדכנתי במצב של מרכז היום שאנו מעוניינים להקים .הביטוח הלאומי אישר תקציב
מסוים ,ואנו כרגע בודקים האם המרכז יקום יחד עם אפרת ,והיכן .כמו כן ,בית גיל הזהב שתוכנן על
ידי אלון שבות ,ממתין לאישור שר הביטחון.
מספר הורים העלו את נושא קבלת תלמידי גוש עציון לאורות עציון .מאז כבר התקיימה פגישה בין
מנהל אגף החינוך במועצה יצחק בר אושר ונציגי הורים להצגת כיוונים לפתרונות.
במענה להצעה לרשת את הגוש בשבילי אופניים ,סיפרתי כי קיבלנו כבר תקציב ותכננו תוואי לשביל
ראשון בין כפר עציון לאלון שבות ,והוא ייסלל בקרוב .ישנו תוואי מוכן לשבילים רבים אחרים,
שיתקדמו יחד עם תקציבים שנשיג ,בע"ה.
בנושא הסעות החברה לפיתוח דיווחתי ,בין השאר על עוזר מנהל חטיבת התחבורה בחברה ,איתי בן
שמעון ,תושב נוקדים ,שתפקידו הוא טיפול ותיקון פניות התושבים .ניתן לפנות אליו במספר טלפון
 9937104או .052-3205610
הערב היה מוצלח מאוד בעיניי .בעוד כחצי שנה נקיים ערב נוסף באלון שבות ,על מנת שנמשיך להיות
בקשר מפרה.
שאול גולדשטיין
ראש המועצה

נפתחה בריכה טיפולית מחוממת באלעזר
טיפולי הידרותרפיה ,קורסי שחייה לילדים ,שחיית תינוקות,
אירובי לנשים במים ,התעמלות לקשישים במים
הבריכה מחוממת לטמפרטורה של  31-34מעלות
לפרטים והרשמה

0547444800

משואה \ אמיר

מועצה איזורית
גוש עציון בית ישראלי
סיום הליך הרשמה למוסדות החינוך לשנת הלימודים תש"ע
בתי ספר :המועד האחרון לרישום הוא כ"א באייר תשס"ט ( . )15.5.09לאחר מועד זה,
שיבוץ התלמידים יהיה על בסיס מערך ההסעות הקיים ,והמקומות הפנויים שיהיו במוסדות
החינוך באזורנו.
ההרשמה עד ליום ראשון ח' בסיון ( )31.5.09במח' גני-ילדים במועצה ,אצל
גני ילדים:
ורוניק בלמס בתיאום מראש .9939972
ההרשמה תלווה בתשלום של  ₪ 250עבור רישום באיחור ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

מכירת קיץ – בגדי נשים ונערות
מגוון חצאיות ליומיום וחגיגיות ,עליוניות תחרה בשלל צבעים,
כיסויי ראש ומטפחות – "קמליון"
אצל אילנה סעדה רח' הארז 7
ביום שלישי כ"ה באייר ( )19.5בשעות 16:00-20:30
להתראות

מכירה לקראת חג השבועות תתקיים בע"ה
באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ" באלון שבות
ביום ראשון כ"ג באייר (21:30-16:00 )17/5/09
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כובעים סרוגים ,ברטים וקסקטים – אסתר יוגב

בשמים וקוסמטיקה טבעית – בשמי איתמר

כלים של  – Tupperwareשרה פוקס

לפרטים נוספים fuchsara@gmail.com
אולם להשכרה
מיקום :המבנה התעשייתי באלון שבות החדשה (בבנין האטליז) בקומת קרקע
שטח 75 :מ"ר
מחיר 4$ :למ"ר ( 300דולר לחודש)
כניסה :מיידית
חוזה :עד סוף דצמבר עם אפשרות להארכה (בכפוף לתכניות החברה לפיתוח)
לפרטים נוספים:
עקיבא ארבל 050-4611455

