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משולחן הוועד

רותי אמרו

הטיפול באולמות השמחה של היישוב עובר ב 1.7.09 -לניהולה של ללי אוסטרוף
ת"פ ועדת אולמות של הוועד.
להזמנת האולמות ולקבלת תדרוך ומפתחות לקראת אירוע ניתן להתקשר ל-ללי בטלפון9938959 :
simcha.alon@gmail.com

החלטות ועד

רותי אמרו

החלטות ועד  15.6.2009כ"ג בסיון תשס"ט
 .1הנצחה  -הוועד הקודם מינה ועדת הנצחה שייעודה לדון בהסדרת נושא ההנצחה באלו"ש .בישיבת הוועד
השבוע ,הציג חזי עמיאור את הצעת הוועדה שעיקרה הקמת חדר הנצחה ישובי .קיבלנו את הצעות ועדת
ההנצחה כדלהלן:
• מסמך הנצחה יפורסם לציבור ויהיה מצוי במשרד הוועד לעיון התושבים .במסמך יצוינו קווים
מנחים להנצחה והצעות להנצחה.
• אישרנו לוועדה לפעול לבניית אנדרטה להנצחת חיילים ואחרים מאנשי אלון-שבות אשר נפלו על
הגנת הארץ ,בשירותם בזרועות הביטחון או כאזרחים .האנדרטה תוצב בסמוך לגן השעשועים
החדש שבהמשך לגן העשרה .יתכן ואתר ההנצחה הזה יועבר לטיילת לכשתוכשר.
• ביקשנו גם מוועדת הנצחה להכין פרוגראמה לחדר הנצחה ועל בסיס הצרכים נפעל למצוא חדר
הולם.

סדר יום ישיבת ועד  29.06.2009ז' בתמוז תשס"ט:
• המשך דיון יעדים לשנת התש"ע (רותי אמרו).
• דיון בהרחבת קרוונים בלתי מאושרת בחי"ש (מאיר).
• הוספת קרוואנים ליישוב (רותי שפירא).
• מעורבות אמנה בפרויקט הבנייה בחי"ש (רותי שפירא).
• אישרור פרויקט דיור מוגן (רותי אמרו).

האם יש גבול לגובה שכר

הדירה?

דבר טבעי לכל הכלכלה העולמית והישראלית ,שמחירי קניית והשכרת נכס נקבעים בהתאם לביקוש
והיצע.
אולם ,גם לאחר קביעת המחיר בקריטריונים של ביקוש והיצע ,אנו פונים למשכירים שלא לנצל מצבי
לחץ ודחק ,ולהתחשב במצבם הכלכלי של השוכרים ,ולהיזהר שלא להגזים במחירי ההשכרה ,ובפרט
כלפי אנשים הגרים עמנו ורוצים להמשיך ולהיות חלק ממשפחת אלו"ש.
אנו קוראים לכל המשכירים להתחשב בדברים אלו ולקבוע מחיר הגון וישר לשני הצדדים.
ברכת ה' עליכם,

הרב גדעון פרל והרב יוסף צבי רימון.

החיילים באים...

רפי אוסטרוף

מדי כמה שבועות תושבי אלון שבות נתקלים בחיילים רבים המסתובבים ביישוב ,עומדים איתם בתור
במכולת או רואים אותם בתפילה בבית הכנסת.
רציתי לשתף את התושבים במה מדובר.
במשואות יצחק הישנה גרה משפחת אבן דנאן שבעבר היו מתושבי היישוב.
מלבד העובדה שהם גרים ביער כמו פעם ,הם מקיימים פעילות מדהימה ,בביתם ובאזור ,עם
אוכלוסיות מגוונות ושונות מכלל המדינה.
חלק מהפעילות כוללת ימי חינוך ועיון לחיילים בגוש עציון.
החיילים צופים בחזיון האור קולי בכפר עציון ,מטיילים ברחבי הגוש ,לומדים בחברותא עם תלמידים
בישיבת "הר עציון" ולנים באולם השמחות באלון שבות.
לרוב רובם של החיילים הביקור מאופיין בראשוניות :פעם ראשונה בגוש ,פעם ראשונה לומדים
בישיבה ופעם ראשונה רואים את הבית של המתנחלים מקרוב.
לאחר חורבן גוש קטיף ,אני מניח שכולנו מבינים את הצורך לחבר את כלל המדינה ,ובעיקר את
"מדינת תל אביב" להתיישבות ביש"ע.
הפעילות הזאת היא חלק ממגמה זו :חיבור חלקים שונים של המדינה אלינו וגם לאבינו שבשמיים.
איני חושב שרק פעילות זו תעזור לנו ביום דין ,אבל זה חלק ממכלול שלם.
ביציאתי מהמכולת בשבוע שעבר ,שמעתי את אחד החיילים אומר לחברו" :מה היה רע לי לגור פה?"
למה אני מספר לכם את כל זה?
סתם מעניין.
א.
שתדעו איזה דברים יפים השכנים שלנו עושים ,גם בעזרתנו.
ב.
בפגשכם חייל על השביל או במכולת ,יפה לומר לו שלום ,ו\או להזמין אותו למקלחת ,ו\או
ג.
להציע כוס קפה ,ו\או ארוחה חמה ,ו\או חברותא .אני מניח שהבנתם את הכיוון.
יישר כוח גדול לרפי וקרן אבן דנאן על כל הפעילות ,ולוועד על הסיוע באולמות!

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לרוני וצפורה הררי לנישואי ערן ולילך.
לאריאל ויעל זיסקין להולדת הבת.
ליונתן וטרי בלקין להולדת הנכדה בשמת-ברכה ,בת לדורון ומורן.
לרב יואל ואסתר בן-נון וליצחק (שיץ) ויוכי שמעון להולדת הנכד ,בן לאמיר ומשואה.
לקהת ועדינה רענן להולדת הבן משה – מאיר.
לרוני וצפורה הררי להולדת הנכדה טהר ,בת לרמה ומשה.

כרטיס הנחה בחברת "אגד" לעולים חדשים
עולים השוהים בארץ פחות מ 3 -שנים זכאים להנחה בנסיעה ב"אגד".
על מנת לקבל את ההנחה יש להגיש טופס בקשה למשרד הקליטה.
עולים המעוניינים בכרטיס זה – מתבקשים לשלוח אלי צילום תעודת זהות ,צילום תעודת
עולה ו 2 -תמונות פספורט.
ההליך נמשך זמן רב ולכן כדאי להתחיל אותו בהקדם.
בנג' עזיז  -רכז עליה קהילתית מועצה אזורית גוש-עציון
aliyah@gush-etzion.org.il
972-29939916, 050-401-2046

שירותי בריאות כללית
מרפאת אלון שבות מזמינה אתכם
לסדנה ייחודית לשיפור הזיכרון.
המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי  24ביוני  2009בין השעות  10.30עד  12.00בבוקר ,בהנחיית גב'
נירה ערמון ,מרפאה בעיסוק ומומחית בריפוי בעיסוק קוגניטיבי.
בתוכנית :הקניית הבנה בסיסית של תהליכי זיכרון ,מיומנויות לשיפור הזיכרון היומיומי ,קידום
אורח חיים בריא :פעילות גופנית,תזונה נכונה ושינה.
הסדנה בת  6מפגשים של שעה וחצי ,במרפאת אלון שבות.
לפרטים והרשמה :נירה 050-6260244

או במרפאה 9931467

פתיחת הסדנה מותנית במספר הנרשמים וכרוכה בתשלום  240ש"ח ללקוחות מושלם 300 ,ש"ח
ללקוחות הכללית ואורחים.

לכל תושבי היישוב ,השלום והברכה,
בשעה טובה ובסייעתא דשמיא אנו ניגשים לבצע את חידוש קיר ה'מזרח' (שאצלנו הוא נמצא בצד
צפון) בבית הכנסת המרכזי בשכונת 'גבעת העץ' .במסגרת העבודה תוכן פרוכת חדשה לימות השנה
(ואיתה יחודשו גם המפות של דוכן החזן והדרשן ושל שולחן קריאת התורה) ,ותטופל בעיית האור
והקרינה החזקה מהחלונות שמשני צידי ארון הקודש (האור גורם לסינוור המתפללים ויחד עם הקרינה
הם מזיקים מאד לריהוט ולשטיחים) .חלק מהחלונות יוחלפו בוויטראז'ים ,שישתלבו בפרוכת ובתכנים
שעליה ,וחלק אחר יצופה בציפוי מיוחד להפחתת האור והקרינה.
ב"ה זכינו ,שבית הכנסת שלנו משמש אבן שואבת לכל תושבי היישוב ,ושמעו אף יצא בכל רחבי הגוש,
ורבים באים למניינים הרבים שמתקיימים בו מן היישוב ומחוצה לו.
עלות הפרויקט כולו תגיע לכ ,₪ 70,000 -ואנו קוראים לציבור להרים תרומתו ,כדי שנוכל לגשת
בהקדם לביצוע התוכנית .כמקובל ,תרומה של  2000$ומעלה מזכה את התורם בשלט הנצחה ב'אוהל
רבקה' (פרטים בעניין זה  -אצל יאיר ברוכי).
פרטים על העבודה המתוכננת ניתן לקבל אצל חברי ועדת בניין בית הכנסת :יאיר ברוכי ויוסי וייל.
ניתן להעביר תרומות אל הח"מ ,או למלא את הספח המצ"ב ולהעבירו אל תיבות "חיש ועד".
המעוניינים לקבל קבלה מוכרת לצורכי מס  -יודיעו על כך בעת ביצוע התרומה.
בברכה נאמנה,
נדב (הכהן) שטרן

אלי (הלוי) הורביץ

רמי ינאי

יעקב כץ

-----------------------------------------------------------------------

לכבוד
הוועד המקומי
אלון שבות
שלום רב,
ברצוני לתרום לבניין בית הכנסת המרכזי בשכונת גבעת העץ.
נא חייבו אותי באמצעות הוראת הקבע שלי בסכום _________.
ברצוני להעביר את הסכום ב ___ תשלומים חודשיים.
תאריך__________________ :

חתימה__________________ :

סוגרים את ההרשמה – נא להירשם לפני מוצ"ש
ב"ה יש  10קבוצות עם כ 90-בנים ובנות

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 – רב חיים ביאליק

(טל' לפרטים נוספים וטופס הרשמה :שרה סונא )9938572
susans@davidsconsultants.com
עלות ₪ 50 :לשבוע  -ילד שני ושלישי  40₪ ....לשבוע

המעונינים לתת חסות לפעילות חו ָֹת"ם ל'עילוי נשמת' או לכבודם של בני משפחה,
אנא עמדו בקשר עם הרב רימון בטלפון9933644 :

מתחילים יום שלישי ח' תמוז
שיעור גמרא כל בבוקר לנוער
בין  7:00-8:00בבוקר
בבית כנסת אלון שבות הישן ,גבעת
העץ בבית מדרש ליד עזרת נשים.
לומדים מסכת בבא בתרא עם הרב
מוטי שרגא

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
להתקשר לאביבה 9932532
או לשלוח דוא"ל
schreibfam@yahoo.com
אנו צריכים לדעת הרשמה סופית על מנת
להיערך כמות אוכל

קופ"ח מאוחדת  -לשירותכם

הורים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת סדנא לעיסוי תינוקות.
הסדנא בת ארבעה מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש ומיועדת לתינוקות מגיל חודש עד גיל
זחילה.
הסדנא פתוחה לחברי כל הקופות ותפתח בחודש יולי בימי ג' אחר הצהריים באלון שבות.
מספר המקומות מוגבל!
לפרטים:
קופת חולים מאוחדת אלון שבות 02-9939777

אנו שמחים להודיעכם שהחל מה 1.7.09 -ד"ר וויזל יקבל מטופלים גם במרפאה בביתו
ברח' הל"ה  1אלון שבות ,הבית מצד ימין של המרפאה .
שעות פעילות המרפאה הן:
א' ,ה'
ב'
ג'
ד'
ו'

20.00-21.00
07.30-09.30
15.00-17.00
14.00-16.00
מקרים דחופים לפי תיאום עם הרופא.

טלפקס02-9938956 :

