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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
19:25

יציאת שבת
20:28
–––––––––––––––––––––––––––

חגיגות הארבעים לאלון שבות!
בפרוס עלינו שנת ה 40 -להקמתו של היישוב ,נציין אירוע זה בסדרה של
פעילויות ואירועים.
אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו רעיונות בנושא ,וכל מי שמוכן להשתתף
בחשיבה ובארגון של האירועים לבוא לפגישה
ביום רביעי כ"ה סיון בשעה  21:00בביתו של מאיר הכהן ,רחוב התאנה .27

ועדת תרבות

משולחן הוועד

רותי
אמרו

הישיבה השבוע הוקדשה כולה ליצירת מסמך יעדים לעבודת הוועד לשנת ה' תש"ע .את החלק ה"קל" סיימנו –
ניתוח של המצב בשטח (כלכלי ,פוליטי ,וכד') ,הבנה של המבנה התקציבי הנתון לנו כיישוב ,ניתוח של התחומים
בהם קל לנו להשפיע ולקדם ואלו שבהם הדרך ארוכה והאנרגיות הדרושות הם רבות .הכנו גם רשימה (ארוכה
מאוד) של יעדים פוטנציאלים ,כאשר כל יעד הוא מדיד וקונקרטי ,ושקלנו את היעדים מול היכולות והמשאבים של
הוועד .כאמור – זה החלק הקל .השלב הבא הוא קשה יותר – סינון ותיעדוף היעדים והחלטה מה לא מקבל עדיפות
השנה .אנחנו תקווה שבעזרת סדרי עדיפות מוסכמים נוכל להתקדם ולנהל תקציב וסדר יום שיניבו פירות רבים
ליישוב.

ובינתיים ...למרות שאני חסידה גדולה של שטחים ירוקים ביום וכוכבים לרוב בלילה ,מסתבר שאני בכל זאת
מעדיפה שכנים .ממש ,ממש נפלא לראות באזור המשתלות משאיות הובלה ביום ואורות דולקים בלילה!!!
חברי ועובדי הוועד מאחלים איכלוס נפלא לנכנסים הביתה!
סדר יום ישיבת ועד  15.6.2009כ"ג בסיון תשס"ט
• המשך יעדי ועד תש"ע (רותי אמרו)
• הצגת המלצת ועדת הנצחה (חזי עמיאור)
• הנחת ותיקים באגרת שמירה – מדיניות לגבי בקשות רטרואקטיביות (אפי ריפקין)
• שונות (מאיר הכהן)

מאיר הכהן יקבל תושבים בביתו ,רחוב התאנה  ,27ביום ראשון כ"ב סיון  14.6החל
מהשעה  .21:00נא לתאם מראש טלפונית שעה מדויקת – .0545664691

בנייה באלון שבות

רות שפירא

כבר חלפו ארבעה חודשים בהם אני עוסקת בנושאי הבנייה באלון שבות.
האג'נדה ידועה ,ומכוח חברותי בוועד אני מנסה עם חבריי ובסיועו של מזכיר היישוב ,להתקדם
במעלה הפתלתל והחלקלק ששמו "הבנייה כאן" .אני יודעת שהרבה תושבים ודור ההמשך מאוד
זקוקים ומעוניינים בפתרונות בנייה ביישוב .זהו מסר חשוב ממדרגה ראשונה המוטל על כתפי הוועד,
וכל חברי הוועד יודעים זאת ותומכים בכך.
אני מקבלת פניות מתושבים המבקשים לדעת מה הוועד עושה בנידון ומה מתקדם עם פרויקט בנייה
זה או אחר ביישוב .חשוב מאוד שכל אחד ימשיך להעלות את הנושא כך שנושא הבנייה לא ירד מסדר
היום הציבורי באלון שבות .המעורבות והתמיכה של התושבים עשויה לעזור לוועד הנוכחי ותיתן לו
כוח ,להמשיך לטפל בנושאי הבנייה ולהביא לידי מימושם של אותם פרויקטים שוועד זה או אחר החל
בתכנונם ,על אף המצב הפוליטי והרעיונות של ברק חוסיין אובאמה.
ִ
יחד עם זה אנחנו מנסים לרתום את שאול גולדשטיין ראש המועצה לעזרתנו ,כפי שהוא נרתם
לעזרתם של היישובים הסמוכים לנו .נפגשנו איתו בלשכתו ושוחחנו איתו על כמה מנושאי הבנייה.
פנינו גם במכתבים אל שר הביטחון וקיבלנו תשובה מאיתן ברושי ,עוזר השר להתיישבות ,תשתית
ואזורי פיתוח ,שהפנייה נמצאת על שולחנו ותעלה לשר בבוא העת (בדיוק אותה תשובה שקיבלנו לפני
שנתיים ,לאחר המכתב עם חתימות התושבים) .החידוש במכתבו היה ,שכל פנייה שלנו אל שר
הביטחון צריכה להיעשות אך ורק בתיווכו של ראש המועצה.
משתלות צפון
שאול גולדשטיין עודד אותנו להתחיל לממש את פרויקט "משתלות צפון" ונתן לנו כמה הנחיות איך
לקדם את הנושא וכבר התחלנו בכך.
במקביל יש להתחיל בחשיבה על פרוגראמת הבנייה באזור זה ,איזה בתים ייבנו באזור זה? בניין רב
קומות ,בנייה רוויה כדוגמת השכונה החדשה ,מדורגים כמו במשתלות היום ,בתים צמודי קרקע .קיים
תכנון ישן לבנייה של  120 - 66יחידות דיור.
דיור מוגן
הוועד מעודד יזמות עסקית ,פרויקט הדיור המוגן בהחלט יכול גם לממש רעיון זה .הדמיה של תכנון
כבר קיימת במשרד הוועד מהעבר ,יש יזם שהתעניין בעבר בנושא זה ,ועתה נותר לפתור את
המחלוקת הקיימת על חלק מהקרקע עם החברה לפיתוח .לאחר ההגעה להסכמה ,החברה לפיתוח
תאשר למינהל להעביר את התוכניות לוועדה המאשרת את ההפקדה של התוכניות.

הבניין ברחוב התאנה
למגרש  , 5021הנמצא ברחוב התאנה ,הייתה קיימת תב"ע מאושרת לבניית ארבעה בניינים ,אשר
מתוכם נבנו בעבר ,לפני למעלה מחמש עשרה שנה רק שלושה בניינים בלבד .הדירות במקור היו
מיועדות לזוגות צעירים וכך נקראים בניינים אלה עד היום למרות שבמשך השנים חלקם נמכרו על ידי
בעליהם לכל המרבה במחיר.
הוועד הקודם יזם לייעד את המגרש לבניית בניין מגורים (רביעי) ולפיתוח גן ,שינציח את זכרו של
דניאל מנדל הי"ד .הוועד הנוכחי החליט להמשיך ולקדם את בניית בניין זה יחד עם החלטה להזמין
תכנון מחודש של הבניין ,על מנת להתחשב בצרכים של תושבי ובני המקום ולתת להם מענה לדירות
יותר גדולות.
החלטת הוועד באה לאחר המלצתה של ועדת בנייה ,שיש לפתוח את התכנון המקורי לתכנון מחודש
של  6דירות בגודל של  150-160מ"ר ,והשאר דירות קטנות יותר ,כמו בתכנון המקורי .מספר הדירות
הסופי של הבניין יקבע על פי שיקול דעתו של האדריכל המתכנן.
למרות שהבניין המדובר אמור לקום על מגרש הממוקם בטבורו של היישוב ,הרי בשל היותו עדיין
בבעלות המינהל האזרחי ,אישור הפרויקט מחייב את קבלת אישור שר הביטחון לשיווק המגרש ,את
אישור המינהל האזרחי (לרבות תשלום בגין הקרקע) ,כמו גם את אישורי ועדות הבניה המקומיות,
ושיווק הדירות לתושבים עפ"י החלטות ועד היישוב.
אם כן אנחנו עדיין מחכים לאישורו של ברק ותלויים בפוליטיקה ובטוב ליבו ,ובלי אישור זה לא ניתן
לצעוד קדימה .שלחנו לו כבר מכתבי זירוז וקיבלנו מספר הבטחות מראש המועצה שהוא "דוחף" את
העניין – אבל כאמור אנחנו מחכים.

תנחומים
ליונה מושקוביץ
על פטירת אחותה
עדינה ע"ה

ועוד בעניין תנועות הנוער

דוידי פרל

בואו נלמד מניסיון העבר ,אם לא של אחרים ,אז לפחות ממקומנו.
לפני שנים רבות התארגנה קבוצת תושבים להקים מניין נוסף בשבת( .מה שמכונה היום המניין השני המתקיים
באודיטוריום של הישיבה) .היו אשר התנגדו למניין מסיבות שונות .בין אם צדקו בין אם לא ,המניין חי וקיים
עד ימינו אנו .כך נולד לו גם המניין המוקדם .כאשר הוקם המניין הספרדי גם לא כולם אהבו את העניין אך ראו
מה יש לנו היום ,ובית הכנסת התימני ,אותה חוויה .המניין המוקדם בימים נוראים? גם לא כולם בלשון
המעטה תמכו בעניין וראו זה פלא גם הוא קיים.
מסקנה – כוחות החיים ,כוחות השוק ,חזקים מכל .יש ,וצריך ,לתת מקום לכולם .זה עולה לנו? כן זה עולה! אז
מה הצורך קיים וצריך לתת לו מענה.
מאז ומעולם היישוב דאג לכל צרכי התושבים גם אם היו ילדים וגם אם היו בגוונים שונים .לדוגמא בהיותי חבר
ויו"ר הוועד לפני מספר שנים השקענו לא מעט כסף בהקמת חווה בגבעת החי"ש לנוער חביב מתוכנו אשר לא
מצא את מקומו בתוך בתי הספר הסטנדרטיים .האם נכון לתת מקום ולהשקיע משאבים רבים עבור כה מעט
ילדים? אנחנו סברנו שכן ולומר את האמת גם לא שמענו התנגדויות נחרצות בעניין כפי שאני שומע בעניין
אריאל( .ללא ספק מדובר בסיפור הצלחה).
אפילו "בית חב"ד" קיבל מהוועד מקום לפעילות.
אז אני שואל אתכם חברים יקרים ,מה קרה? על מה המהומה? יש מקום לכולם .התגלה צורך יש לו מענה הולם
תלכו עם זה תתמכו בזה  ,כן גם אם זה עולה לנו!
חששות לגבי הקצנה וכדומה...הלוואי שאלו יהיו הבעיות שלנו .בינתיים נראה כי יש בעיות אחרות שאמורות
להדאיג אותנו.

 2אירועים שהתרחשו לאחרונה

לילי פרדקין

ביום שלישי ה 2 -ביוני התרחשו  2אירועים שאני רוצה להגיב עליהם.
כמו בבדיחה יש לי  2הודעות  -אחת טובה ואחת רעה .מאיזה להתחיל? אתחיל מ"הרעה".
בתרגיל העורף שהתקיים בכל הארץ וגם אצלנו ביישוב ,הייתה אזעקה ותוך  3דקות היינו צריכים
להיכנס למרחב מוגן ,דהיינו מקלט.
באזור מגוריי ישנם  3מקלטים  -שלושתם היו נעולים בזמן התרגיל .דבר זה הוא בעייתי שהרי תרגיל
זה לא סתם משחק ילדים אלא תרגולת למה שייעשה בזמן האמת.
זאת הזדמנות לתמוה על בור גז של חברת "פז-גז" שנמצא ממש ליד אחד המקלטים ,דבר שלכשעצמו
הוא דבר מוזר ומסוכן ביותר.
לא כדאי שנתנהג בצורת "סמוך" וצורת "פלקר" .בואו וננהג כאחד ממלכי ישראל הטובים בהיסטוריה
שלנו – קודם נתכונן ואחר כך נתפלל .הרי חיי ילדינו ונכדינו בידינו ובידי ה'.
ועכשיו לדברים יותר שמחים.
באותו ערב הייתה במתנ"ס הופעה של "חוצות היוצרת" .האירוע היה מדהים .אני חונכתי בתרבות
מאד מפותחת ברוסיה ומה שראיתי ושמעתי במתנ"ס באותו ערב היה מעולה .נחמד ומקצועי מאד .
כל הכבוד לנשות גוש עציון ולסימה גל שארגנה את כל הערב בטעם טוב האופייני לה .גם הזמרות ,גם
הלהקות וגם הריקודים היו יוצאים מן הכלל .ישר כח .אני מתארת לעצמי כמה זמן ,כוח ואנרגיה
הקדישו לחזרות ולהכנות הבנות צעירות והלא כל כך צעירות .אבל הכול היה שווה!!! חבל רק שלא היו
יותר נשים מאלון שבות .הפסדתן!
הבהרה ממשרד הוועד
במסגרת ההכנות לתרגיל העורף האחרון הודיע לנו קמ"ט הביטחון של המועצה כי יישובי גוש
עציון אינם משתתפים בתרגיל ,למעט חדר הפיקוד של המועצה ושלאור זאת ,לא נדרשו כל
הכנות באלון שבות לתרגיל זה.
אין ספק שאנחנו ערוכים למלא אחר כל הוראה שנקבל מפיקוד העורף על כל פרטיה.

עוד על כלבים משוטטים ונושכים

אברהם בן-יוחנן

הצטערתי מאד לשמוע על נשיכתו של מר עשהאל אבלמן ע"י כלבה ברחוב הרקפת .הצטערתי  -אך לא
הופתעתי.
ידוע לי על עוד מס' מקרים בהם אותה כלבה תקפה תושבי יישוב .לא ברור לי האם היו עוד נשיכות
או רק התקפה תוקפנית ומפחידה.
הייתי עד לשתי התקפות ,באחת מהן הייתי אני הקורבן המיועד .הכלבה תקפה אותי בדרך לשיעור דף-
יומי ורק כשראתה שאני עומד "להרביץ תורה" על ראשה עם מסכת גיטין (מהדורת שוטטשטיין –
משקלה כ 2 -ק"ג) הכלבה נעצרה .ראוי לציין שהבחור שהינו הבעלים של הכלבה ,מסיבות השמורות
לו ,נוטה לטייל עם הכלבה כשהיא ללא רסן ,ללא רצועה ואף ללא קולר.
זה לא הכלב היחיד שבעליו נותנים לו חופש להסתובב ברחבות היישוב ולהשליט טרור בליבם של
תושבים תמימים .ידוע לי שחלקם פנו לטיפול פסיכולוגי.
אני מציע שהוועד יורה לנציגיו במועצה לדרוש העברת חוק-עזר הקובע קנס של  ₪ 5,000לבעל כלב
משוטט ,והרחקה לצמיתות במקרה של נשיכה .אני מניח שכמו שהפסיקו לעשן באוטובוסים,
במסעדות וקניונים ,בעקבות אכיפת החוק ,גם בעלי הכלבים ילמדו באופן מיידי לשמור על כלביהם,
וכך גם לשמור על זכותם של תושבי אלון-שבות להתהלך ללא פחד ביישוב.
איחולי החלמה מהירה לעשהאל.

שיעור נשים עם הרב רימון
ציבור הנשים מוזמן למפגש רביעי עם הרב רימון
ביום שלישי א' תמוז  ,בשעה 21:00
בעליית חנה טובה בבית הכנסת הספרדי בשכונת גבעת הברכה.
במפגש  :דיון בסוגיית הרחבת המשפחה
כולכן מוזמנות

הודעות ממזכירות היישוב

אישורי תושב

ברצוננו לחזור ולהזכיר כי אישורי תושב ניתן לקבל רק במשרד הוועד ובשעות הקבלה .אנא הכינו את
אישורי התושב בעוד מועד ,כדי למנוע מצב שאינו נעים כלל ,לכם ולנו.
נזכיר שוב כי לא נוכל לשלוח אישורי תשוב בפקס ,גם לא בהיותכם כבר בתור במשרד הרישוי .נודה
על שיתוף הפעולה עימנו גם בעניין זה.

מציאות

לאחרונה אספנו את כל הפריטים שהצטברו בארונות המציאות שבבית הכנסת האשכנזי ב"גבעת העץ"
והעברנו אותם למחסן הוועד.
כמנהגנו בעבר ,בתאריך  ,21.6.09נעביר את כל הציוד שלא נלקח עד אז ,לגמ"ח לעזרה לנזקקים.
אם ברצונכם לחפש בגדים או ציוד נוסף (משקפיים ,שעונים וכד')  -נא היו בקשר עם רוני דיאמנט
 ,052-8348061ותאמו עימו זמן לחיפוש אבדתכם.
תודה.

ערב "שבת חזנות"

שושנה וינגרטן והילדים

זמן זה מזכיר לנו את העשייה הברוכה של אבינו היקר ,ואת הקשר העז בינו לבין הקהילה המדהימה
של אלון שבות.
אנו ,אשתו וי לדיו ,של חיים וינגרטן שיח' רוצים ל"נצל" הזדמנות זו ולהודות לקהילת אלון-שבות על
התמיכה הרבה והעזרה (בביקורים ,במילה חמה ומעודדת ובתמיכה נפשית וטכנית).
החיבור של אבא ואמא למקום חזק מאד ומשמעותי .למרות הרצון שלנו להישאר במצב הנוכחי באלון-
שבות ,קיים לצערנו כורח המציאות שמאלצת אותנו ,ובפרט את אמא ,לשכור דירה קרובה לאבא כדי
שתוכל לבקרו באופן סדיר.
אנו יודעים את החשיבות הרבה שייחס אבא לשבתות החזנות ,ושהוא הצליח להנחיל שבתות אלה
באופן קבוע פעם בשנה.
למרות רצוננו העז להשתתף בשבת זו ,יהיה לנו קשה מבחינה רגשית להיות עמכם.
אנו יודעים שתהא זו תפילה מיוחדת לשלומו של אבא ומודים לכולכם על כך.
עשייתו של אבא תהייה מורגשת ונוכחת בשבת זו ע"י קערת ליקר הדובדבנים שהכין לפני שחלה.
לצערנו מצבו של אבא עדיין קשה וחשוב להמשיך ולהתפלל לשלומו (חיים-צבי בן יפה-שיינדל) ולבקרו
ככל שניתן.
תודה לכם מעומק הלב ,אנשי קהילת אלון-שבות היקרים ,ובעזרת הקב"ה נזכה להזמינכם למסיבת
הודיה גדולה על החלמת אבינו.
בתקווה לרפואה שלמה ולימים טובים יותר" .תשועת ה' כהרף עין ועצת ה' היא תקום".

" מכבי שרותי בריאות" שמחה להודיע על פתיחת קורס עזרה ראשונה לתינוקות וילדים ע"י
מדריך ממד"א .הקורס פתוח לחברי כל קופות החולים ויתקיים ביום ראשון ,כ"ט בסיוון ()21.6
בין השעות .22:00 – 19:00
ההרשמה מראש אצל רינה לוי בטלפון  .052-8294060מספר המקומות מוגבל.

מחזור וסביבה ירוקה-גם אצלנו

ברוריה בן-מרדכי

ברצוני לשתף אתכם בנעשה בנושא המחזור לסוגיו בחלק מהמושבים והקיבוצים הדתיים .הסיכום
בנושא זה התפרסם בביטאון הקבוץ הדתי ''עמודים '' ,שבט ה' תשס''ט.
בניר עציון -ליד פחי האשפה ניצבים מיכלים לאיסוף בקבוקים ופחיות וגם פסולת ברזל -מכשירי
חשמל ישנים וכיוב' .התמורה שנתקבלה בחודשים האחרונים בסך  150אלף ש''ח שימשה לרווחת
הקהילה.
בשדה אליהו -נוסף למחזור בקבוקים ופחיות פזורים כ 10-קומפוסטורים לאיסוף פסולת אורגנית
מהבתים ומחדר האוכל .גם הטיטולים הנמצאים בשימוש בקיבוץ הנם ידידותיים לסביבה .כל הגזם
מגן הנוי מרוסק ומתווסף לקומפוסט .פסולת הנייר  -עיתונים ישנים וכיוב' -משמשת לאחר גריסתה
למצע ברפתות .הפסולת האורגנית מנוצלת להכנת דשן אורגני איכותי .ילדי הקבוץ הכינו מקנקלים
פינות ישיבה ופסלים סביבתיים.
בקבוצת יבנה -אוספים קנקלים ,פחיות  ,קרטונים ,ופסולת אורגנית בקומפוסטורים .כמו כן נוצר קשר
עם מפעל בקרית מלאכי המקבל מכשירי חשמל ישנים לצורך מחזורם למתכת .פעמיים בשבוע עוברים
מתנדבים ואוספים קרטונים לנקודת איסוף מרכזית מרחבי הקבוץ .הוחלט לצמצם את השימוש בכלים
חד-פעמיים הנצרכים ע''י החברים שאוכלים בביתם.
בארות יצחק -ניתן לראות ברחבי הקיבוץ פסלים סביבתיים שנעשו ע''י הילדים .המועצה האזורית
אליה משתייך הקבוץ מסבסדת רכישה של מתקני קומפוסט ביתי למעוניינים .התמורה לקנקלים,
פחיות ובקבוקים שנאספו ,נתרמה לארגון ''טל חיים'' למען משפחות נזקקות.
רוצים לשמוע על עוד אנשים שאיכפת להם? אתן לכם עוד דוגמא .בעלון שבת ''שיחת השבוע'' של
חב''ד מפרשת במדבר מסופר על יהודי חרדי מפתח תקווה בשם יהודה גנוט שהקים עמותה הנקראת
''חרדים לסביבה'' .פעילותו התחילה כיוזמה פרטית ומקומית בפ''ת ,והיום בזכות נחישותו הוקמו עוד
עשרות סניפים ברחבי הארץ המטפלים באיכות הסביבה.
האם השתכנעתם שגם אצלנו יכולים לעשות יותר?
הנה לפניכם כמה דוגמאות שאפשר לאמצן ללא מאמץ רב.
 הרבה פעמים אני רואה את חברינו דוד נתיב בדרכו למרכז כשבידיו קרטונים המיועדים למחזור.הדרך מביתו למרכז נמשכת כ 3-עד  4דקות ,ונשיאת קרטונים לא מעייפת אותו.
 אלישבע גינזבורג עשתה מעשה ופנתה לציון  -בעל המכולת שלנו על מנת לעודדו להכניס למכירהמוצרים מתכלים כגון אשפתונים.
 אף אני לאחר חג הפסח הלכתי מספר רב של פעמים (שילבתי זאת עם ההליכה היומית) כדי לפנותקרטונים רבים שהושלכו ליד מכולת האשפה שלנו (רוב הקרטונים לא הונחו שם ע''י משפחתי).
 ליד מיכל האשפה הסמוך לביתי ניצבת מכולה לאיסוף קנקלים .לצערי הרבה אנשים הבאים לרוקןאת אשפתם לא מפרידים בין האשפה לבין הקנקלים ,למרות שהמכולה ניצבת כ 2 -מטר בלבד מפח
האשפה.
אולי נתחיל גם אנחנו -כקהילה -להתייחס ביותר רצינות למחזור ,שימור וניקיון סביבתנו ,ונחשוב על
כדור הארץ וארץ ישראל שלנו ההולכים ומזדהמים -במו ידינו -כעל נכס שחובה לשמור למעננו ולמען
הדורות הבאים .בידינו הדבר!

שכר לימודים בגנים

להלן תעריפי התשלום בגין שכר לימוד לגני הילדים תש"ע – לפי הנחיות משרד החינוך:
 .1ילדי שנתון גיל  - 5גן חובה  -פטור משכר לימוד
 .2ילדי שנתון גיל  - 4טרם חובה  ₪ 750 -לשנה
 .3ילדי שנתון גיל  - 3טרום טרום חובה  ₪ 7,450 -לשנה
גובה התשלום בגין ביטוח תאונות אישיות ,סל תרבות וגן מדעי יפורסם מיד לאחר החלטת מליאת
המועצה.
יצחק בן אושר  /מנהל אגף החינוך במועצה האזורית.

לסניף בני-עקיבא ביישוב דרוש עוזר קומונרית.
מטרות התפקיד:
 #עזרה בארגון הסניף.
 #קידום החינוך והמשמעת.

היקף העבודה – כ 1/4 -משרה.

דרישות התפקיד:
 #נוכחות א .במרבית השבתות.
ב .בימי שלישי.
 #נכונות לעבודה בשעות גמישות
 #ניסיון בהדרכה
 #סמכותיות.
המעוניינים יעבירו קורות חיים למשרד הוועד המקומי – ניתן גם לשים בתיבות "חיש-ועד"

"שערי ציון"

משפחת גולדשמידט

נתגלגלה לידינו הזכות להיות השליחים המקבלים מידי שבוע את דף פרשת השבוע "שערי ציון",
ולחלקו מידי שבת בשבתו בבתי הכנסת באלון שבות.
לאחרונה נראה כי מעט מאד אנשים נוטלים עלון זה ורוב הגיליונות מגיעים לגניזה .בטרם נודיע
למפיצים שיקטינו את כמות הדפים שהם שולחים אלינו ,חשבנו ליידע את הציבור אודות העלון
ותוכנו:
להורים (ולסבים) מורים ,ואפילו מדריכים בתנועות הנוער ,עלון זה ,חוץ ממה שילד פשוט יכול לשבת
לבדו ,לענות עליו ,להתקשר ולהשתתף בהגרלה ,יכול בהחלט להיות מעין חידון/שאלון בשולחן השבת,
בכתה או בהפעלת חניכים.
העלון כולל 20 :שאלות אמריקאיות על רש"י לפרשת השבוע 20 ,שאלות על פרק במשנה בסדר רציף
(כל שבוע הפרק הבא ע"ס המשנה) ,ו  10 -שאלות על פרק בנביא בסדר רציף .השאלות חכמות,
מנוסחות בטוב טעם ובשום שכל .גם התשובות הלא נכונות מעניינות וחוט של הומור שזור בהן.
למרות שהקנקן אינו צבעוני ורועש ,מה שיש בו מומלץ מאד.
את העלון מוציאה במסירות נפש מזה שנים רבות ,משפחה שכל מעייניה להפיץ תורה ,ושלא ע"מ
לקבל פרס .לכן גם אפשר להעתיק ,לשכפל וכיו"ב ללא חשש.

דרושים

רכז נוער
מדריך קידום נוער
דרישות התפקיד:
✓ ניסיון בחינוך בלתי פורמלי
✓ מגורים באזור גוש עציון
✓ יכולת לעבוד בשעות בלתי שגרתיות
כישורים:
✓ יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם נוער ונוער בסיכון.
✓ יכולת הדרכה והעשרת בני נוער בתחום הערכי -חברתי -קהילתי
✓ יכולת ליזום ,להכין ולבצע תוכניות חינוכיות.
✓ יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
✓ יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
למעוניינים יש לשלוח קורות חיים למתנס גוש עציון
למס' פקס 02-9932618 -בציון המשרה המבוקשת

מהנעשה בספריה
שבוע הספר העברי ב א ל ו ן-ש ב ו ת
ביום רביעי כ"ה בסיוון  17.6ברחבה ליד אולם השמחות ב"גבעת העץ"
תתקיים מכירת ספרים גדולה של "הוצאת דני ספרים".
ימכרו מגוון ספרים לילדים ומבוגרים במחירים מוזלים.
* * *
באותו יום בשעה  17:00תתקיים הצגה מקסימה לילדים באולם השמחות בשכונת "גבעת העץ"
הנסיכה שחיפשה את הירח
מציגה עדי בלוך מנוקדים.
ההצגה לגילאי  4-9והתשלום  10ש"ח לילד

פעילות הספריה במספרים לקראת שבוע הספר העברי
הספריה שוקקת חיים במשך כל ימות השבוע .הורים ,ילדים צעירים ונוער ממלאים את הספריה בשעות אחר
הצהריים ובימי שישי באים גם מבוגרים רבים.
מנויים בספריה מעל  600משפחות ,בממוצע כ 3,000 -קוראים.
בשנה האחרונה הושאלו מעל  50,000כותרים [ספרים וקלטות] ,ההשאלה הממוצעת ליום היא  150כותרים.
בשנה האחרונה הושאלו  4,000סרטי ד.וי.די.
מספר הספרים שהושאלו על ידי ארבע המשפחות הקוראות ביותר הוא  650ספרים למשפחה במשך שנה.
השנה ניקנו שני מחשבים חדשים לילדים ונוער.
הספריה ממקדת את משאביה לספרי קריאה לילדים ,נוער ומבוגרים ,ואנו נותנים מענה לספרי עיון ממוחשבים
באמצעות האינטרנט.
מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות עזר לנו להתחבר לכמה מאגרי מידע:
א .מפתח חיפה  -מאגר מידע המכיל הפניות למאמרים וכתבי עת בנושאים הקשורים בעיקר לארץ ישראל.
ב .אנציקלופדיה של Ynet
ג .מאגר משפטים LawData

הגיעו ספרים חדשים בספריה
למבוגרים
תריס /אמלי עמרוסי
זאבים בשלג  /אורלי קראוס-ויינר
סחיטה  /ג'ון גרישם
מחלת האבנים /אגוס מילנה
חתונה אוסטרלית  /נאוה סמל
הדרך /קורמאק מקארתי
להביט בשמש  /ארוין יאלום.
לנוער
סיירת המדע  – 18שביתה במחסני הזיכרון
מנהרת הזמן  – 46החיפוש אחר מפקד האירגון
לעזאזל עם בבא
נים בים
אריה ברחובות ירושלים – קומיקס
הירושה ( )3בריסינגר
ארתור ונקמתו של שלטזאר.
סרטי די.ו.די
חיים של אחרים
טרמפ לירח
היהודי הנודד – ג'קי לוי שבעה זהו זה -המיטב מדגסקר 2
ויטוס פינוקיו -מהדורה חדשה.
הכלב בוןבון
דם חם  /הרלן קובן
קר כקרח  /דיוויד בלדאצי
בוקר בהיר צח /פריי ג'יימס.

פינת המודעה הקטנה
* דרושה עובדת ניקיון באלון-שבות ,פעמיים בשבוע בשעות הערב.
נא להתקשר לטל'  .9932649ניתן להשאיר הודעה בתא
הקולי.

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...
 ...טיפים רבים לבניה.

זאב לבנוני 052-2606418 -

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לאהרון ותהילה ברנשטיין ,לרפי ועדינה ברנשטיין וליוסף-צבי ולאה פרידלר,
להולדת הבן – הנכד – הנין.
ליוסי וחנה נוסבוים להולדת הנכדה ,בת לאפרת ואהרון.
לבני ודניאלה גור להולדת הנכדה הלל ,בת לרעות וקובי.

חות"ם
פעילות ָ
חוזרת לשנה שנייה של הצלחה מ -י"ג בתמוז עד כ"ט בתמוז
לילדים שעולים לכיתה ג' ומעלה .בנים ובנות בנפרד.
ימי הלימוד בתשעת הימים יתקיימו כרגיל בע"ה.

רב התוכנית – הרב רימון
רכז חינוכי  -הרב חיים ביאליק

(טל לפרטים נוספים ותופס הרשמה :שרה סונא )9938572
susans@davidsconsultants.com
עלות ₪ 50 :לשבוע.
נא להירשם עד ר"ח תמוז

מתחילים בחופש הגדול:
שיעור גמרא כל בוקר לנוער
בין  7:00-8:00בבוקר
בבית כנסת אלון שבות הישן ,גבעת העץ
בבית המדרש למעלה  -ליד עזרת הנשים
לומדים מסכת בבא בתרא עם הרב מוטי שרגא

המעונינים לתת חסות לפעילות חו ָֹת"ם ל'עילוי
נשמת' או לכבודם של בני משפחה,
אנא עמדו בקשר עם הרב רימון בטלפון:
9933644

לתכנית בית המדרש לנערות ולנשים

הקיץ באלון שבות
שיעורים וחברותות מדי יום בשעות
9:15-13:00

שיעורים בעברית מפי הרב יוסף צבי רימון ,הרב
דניאל שרייבר ,הרב יצחק בלאו ,הרב אשר חבר,
הרבנית נעה יסלזון ,הרבנית ד"ר יעל ציגלר,
הרב ראובן ציגלר ומרצים מרתקים נוספים....

הירשמו והבטיחו את מקומכם בשיעורים
לתקשר לאביבה 9932532
או לשלוח דוא"ל schreibfam@yahoo.com

ימי עיון קיץ לנשים
כ"ב-כ"ג תמוז תשס"ט ( )14-15.7בנייני האומה ,ירושלים

זה הכל בשבילך!
הנחת  100ש"ח ממשיכה עוד שבוע

(עד כ"ח סיון)

חו ָֹת"ם
פ
עיצומה:
עילות ב
ההרשמה
www.binyanshalem.org.il
ובטלפון 02-6271525
בימים א-ה בשעות 18:00-22:00
בימי ו'  8:00-13:00ובמוצש"ק 22:00-24:00
יש בכם יצירתיות?
ועדת אולמות השמחה תשמח מאוד לקבל מכם המלצות
ורעיונות לשמות חדשים ויפים לאולמות שלנו.
נא לשלוח הצעות לתמר וידר wreuven1@netvision.net.il

