בס"ד

י"ח בתמוז ,פרשת "פנחס" תשס"ט
( 10ביולי )2009
גיליון 319

מידעון אלון שבות

כניסת שבת
19:28

יציאת שבת
20:31
–––––––––––––––––––––––––––

אסיפת חברי אגודת תושבי אלון-שבות
חברי אגודת תושבי אלון-שבות מוזמנים לאסיפת חברים שתתקיים ,אי"ה ביום רביעי ,א' באב
תשס"ט ( 22ביולי  ,)2009בשעה  20:30בלובי אולם השמחות בשכונת "גבעת הברכה".
עפ"י התקנון ,באם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים  2/3מכלל חברי האגודה (דהיינו 411 :חברים)
האסיפה תדחה בשעה אחת ,לאמור לשעה  ,21:30ותתקיים בכל פורום שישתתף.
על סדר היום:
 .1בחירת יו"ר לישיבה  +מזכיר
 .2אישור סדר היום
 .3קבלת חברותם לאגודה של מועמדים חדשים.
 .4אישור מאזן אגודה לשנת .2008
 .5אישור תקציב האגודה לשנת .2009
 .6בחירת ועד מנהל חדש לאגודה  -זהות ועדים.
צבי צור
מזכיר

משולחן הוועד

רותי אמרו

בישיבת הוועד השבוע המשכנו את הדיון בנושא יעדי הוועד לשנת תש"ע .בעזרת כלים יותר ופחות מדעיים ערכנו
סדרת דיונים בהם מיינו את הפרויקטים העומדים על הפרק לפי סדר עדיפות .התקווה היא שסדרי העדיפות
משקפים את טובת היישוב וקהילת אלון שבות .הרשימה תשמש ככלי עזר לחלוקת משאבים משותפים לוועד
(תקציב לפעילויות הוועד לשנת  .)2010כמובן שמעבר לפרויקטים כל העבודה השוטפת של הוועדות תמשיך
כסדרה .חשוב גם לציין שהוועדות יחלו גם לעבוד על פרויקטים כדי להכינם לסדר יום תשע"א.

עדיפות גבוהה ביותר לתש"ע:
 .1איזון תקציבי והגדלת מקורות הכנסה בכדאי לאפשר מימון של פרויקטים חשובים ליישוב.
 .2אשורי בנייה לחי"ש – בתור האופציה ההתיישבותית הרצינית ביותר העומדת על הפרק.
עדיפות גבוהה לשנת תש"ע:
 .3התחלת בניית  12יח"ד ברח' התאנה.
 .4תכנון ואישורי בניה משתלות צפון.
 .5הכנת תוכנית אב רב שנתית ליישוב.
 .6הסדרת בטיחות תעבורתית ביישוב באופן שיטתי.
 .7הסדרת מסגרות פעילות לתנועות הנוער  +מועצת נוער (מבנים ותקציבים).
 .8מסגרת שת"פ בין תנועות נוער.
 .9אישורי בניה לדיור מוגן המתוכנן ל'בור'.
 .10פיתוח ועדות חברה ותיעדופם באופן שווה לוועדות אחרות.
עדיפות נמוכה יותר לשנת תש"ע:
 .11מכירת דירות עמידר וחלוקי הנחל לוועד היישוב ותכנון פרויקט במקום.
 .12לייצור פורום משותף בין מועצה/נציגי מועצה ועד יישוב.
 .13תוכנית לביצוע חגיגות  40שנה ליישוב.
 .14מציאת תעסוקה שעות פנאי נוער.
עדיפות נמוכה ביותר לשנת תש"ע אך בתכנון לקראת תשע"א:
 .15להגיע למצב שכל ילד ביישוב מסיים  12שנות לימוד.
 .16הכנת מסמך קריטריונים חדש.
 .17תוכנית לביצוע פארק ארכיאולוגי.
 .18תוכנית לביצוע של טיילת אלו"ש.
 .19הסדרת נושא ההנצחה ביישוב.

החלטות ועד

רותי אמרו

החלטות הועד מיום  ,29.6.2009ז' בתמוז ה' תשס"ט
 .1שמות לרחובות בפרויקט המשתלות  :תודות לוועדת השמות על שקידתם בנושא( ,בהמשך העלון
ההמלצות הוועדה המנו מקות) .הוועד קיבל את שלשת השמות שהוועדה הציעה ,אם כי שינה את המיקום:
הרח' התחתון (המשמש גם כדרך הביטחון) יקרא רח' האלה .הרחוב העובר בין בנייני המשתלות יקרא
רח' החורש  .הוועד ימליץ עם הרחבת שכונת המשתלות בעתיד ,לקרוא לשכונה כולה מצפה צורים .מצ"ב
מפת השכונה על יושביה עם ציון שמות הרחובות.
.2

הנחות ותיקים באגרת שמירה  :לפני כעשור נקבעה באלון שבות אגרת שמירה כחלופה אופציונאלית
לשמירה של תושבים ביישוב .עם קביעת האגרה ,ביקשו תושבים ותיקים שכמו שתושב שומר רק עד גיל
 ,60כן יינתן לתושבים מאותו גיל הנחה באגרת השמירה .לקח מספר שנים ללבן את כל המקרים
האפשריים והוועד הקודם הגיע לנוסחה קבועה לקראת שנת המס  .2009ההנחה ניתנה כל השנים
כמקובל בבקשות להנחה ,ע"פ בקשה כתובה .נתבקשנו לאחרונה לתת החזר רטרואקטיבי גם למי שלא
ביקש עד היום הנחה בסעיף זה .לאחר דיון ובדיקות בנושא החלטנו שנכון להמשיך במנגנון ההנחות של
הרשויות המקומיות בארץ ,לאמור :הנחות ניתנות למגיש בקשה בכתב ,וההנחות ניתנות לשנת המס אליה
מתייחסת הבקשה השנתית .נוהל זה מונהג בעיקר על מנת לוודא שלא יהיו אי-סדרים תקציביים .הנחת
תושב ותיק תועבר אוטומטית משנה לשנה .עם זאת ,עקב חוסר הבהירות בנושא ,כל הזכאים להנחה
באגרת שמירה ,המבקשים רק כעת את ההנחה ,יקבלו החזר רטרואקטיבי החל מחודש ינואר .2008
משרד הוועד מבקש מכל מי שמגיעה לו הנחה וטרם ביקש זאת בכתב (כל משפחה אשר האישה הגיעה
לגיל  62ו/או שהגבר הגיע לגיל  ,)67להגיש בקשה כתובה למשרד הוועד בהקדם ,כדי להסדיר את הנושא.

סדר יום ישיבת ועד  13.7.2009כ"א בתמוז התשס"ט
.1
.2
.3

אישור ולימוד פרויקט הבניה גבעת החי"ש (רותי ש).
דיון בחלוקת ילדים לגני חובה תש"ע (גן מכינה מול גני חובה שאינם במסגרת מכינה) (שי ו).
שונות (מאיר)

כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד  -לזכרה של רותם
לפני כשנה איבדנו את רותם ,בתנו האהובה ,לאחר התמודדות ארוכה עם מחלת הסרטן.
להתמודדות קשה זו היו שותפים מעגלים נרחבים של קהילת אלון שבות.
שנות הטיפולים הארוכות והקשות הרחיקו את רותם מהמעגל החברתי הטבעי שלה .בשנתה
האחרונה לחייה למדה רותם בכיתה א' בחטיבה הצעירה .רותם אהבה ללמוד ,אהבה לשחק
עם החברות ,אהבה את המורה והמנהלת אהבת אמת ,והלכה לבית הספר בגו זקוף ,בשמחה
ובאהבה.
שנה אחרי ,וחסרונה של רותם מלווה אותנו בכל רגע .חשבנו להנציח את זכרה במקום שהיה
לה כבית שני  -בחטיבה הצעירה .ראשית יזמנו לקחת תחת חסותנו מבצע שינון משניות
לזכרה של רותם ,שהסתיים בטקס רב משתתפים בערב שבועות ,סמוך ליום פטירתה .בנוסף,
ברצוננו להקים בחטיבה הצעירה חצר לזכרה ,שתיקרא 'החצר של רותם' .לפי התוכנית תכלול
החצר מתקני שעשועים משוכללים ,פינות ישיבה ,גינון ,פיסול ,תאורה ,קיר מוזאיקה ופינת
הנצחה לרותם.
כל מי שמעוניין להיות שותף בפרויקט הנצחה זה ,מוזמן לקחת חלק בתרומה .את התרומות
ניתן להעביר לנדב שטרן ,לרפי אוסטרוף או לג'רמי קורניץ .הפרויקט הוא תחת חסותה של
קרן גוש עציון .המעוניינים בהחזרי מס יכתבו שיק לפקודת 'קרן גוש עציון'.
אם יצליח ה' דרכנו ,בכוונתנו ללוות פרויקטים שונים נוספים לקידום ולסיוע לחינוך ילדינו
באלון שבות ובגוש עציון ולזכרה של רותם.

המלצות ועדת שמות

אריה רוטנברג בשם וועדת השמות

יום חג לאלון שבות .יום בו אוכלסו כ"ד יחידות הדיור החדשות.
שני רחובות חדשים התווספו ליישובינו וכן מעבר מדורג מרכזי המחבר ביניהם .ועד היישוב ביקש
מועדת-שמות להציע שמות לרחובות ולמעבר -והנה המלצותינו:
 )1רחוב החורש – כשם לרחוב שבין שתי שורות הבתים
נימוק :רחוב זה מוביל לפינת חורש קטנה אך יפהפייה ודי נדירה באזורנו .חוקרים טוענים כי
ממנה ניתן ללמוד על הצמחייה הטבעית שפעם אפיינה את כל צפון הר חברון .מן הראוי
לשמור מכל משמר על מה שנותר מפינת חמד זו.
וועדת השמות ממליצה להעלות ולחזק את קיומו של חורש טבעי זה בתודעת כולנו על ידי
קריאת שם הרחוב המוביל לכוונו בשם רחוב החורש

 )2רחוב מצפה צורים -כשם לרחוב התחתון לרגלי שורת הבתים התחתונה.
נימוקים :הנימוק למילה "מצפה" מיותר ,כל המבקר ברחוב זה אינו יכול אלא להתפעל
מהנוף האדיר הנשקף ממנו.
הנימוקים למילה "צורים" הם שלושה:
 .1צורים כפשוטו -נוף סלעי לפנינו כאשר השכבה המצוקית הטבעית הנקראת "כסלון"
על ידי הגיאולוגים בולטת במיוחד.
 .2צורים על שם הישוב ראש צורים הנראה מהרחוב ומזכיר את קיבוץ עין צורים
שהוקם שם לפני קום המדינה.
 .3הנימוק השלישי והעיקרי הוא שחיפשנו שם שיבטא את מיקומו של רחוב זה מעל
ל"דרך האבות"" .צורים" אם כן רומז לאבות ולאמהות האומה כפי שמסביר רש"י
(המסתמך על מדרש תנחומא ) בפרושו לפסוק בספר במדבר פ"ג,ט" ,כי מראש
צורים אראנו" ואלו דבריו " :אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה
אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי "אבות ואמהות" .
 )3מעלה האלה-כשם למעבר המרכזי
נימוק:עצי האלה יחד עם עצי האלון נחשבים למרכיבים העיקרים בחורש הים-תיכוני,
מתאים,אם כן ,לקרוא למעבר המדורג הנמצא ליד רחוב החורש ולא רחוק מרחוב האלון בשם
מעלה-האלה.
בהזדמנות זו אנו ממליצים לשתול במעבר זה אלה ארץ-ישראלית,אלה אלה אטלנטית ואלת
המסטיק להנאת כולנו!
וכן בהזדמנות זו אנו מבקשים מהוועד לדאוג לשילוט מתאים ברחובות יישובנו כדי שכל
תושב וכל עובר אורח ידע את משמעות שמות רחובותינו
בברכת יישוב טוב לתושבים העוברים לרחובות החדשים
ובברכת קיץ נעים לכל תושבי אלון שבות
אריה רוטנברג
בשם וועדת השמות

לרגל "יום ההולדת"  39ליישוב
ופתיחת אירועי שנת ה40
הציבור מוזמן

לשבת קהילה

בשבת "נחמו" פרשת ואתחנן
בתוכנית:
קבלת שבת מוזיקלית ברחבת בית הכנסת המרכזי
שעור בוקר משותף לכל היישוב
קידושא רבא לכל הקהילה
אחר צהרים של סיורים והרצאות
פרטים מדויקים בהמשך

אנא שריינו שבת זו
ועדת תרבות –ועדת אירועי שנת
הארבעים ליישוב
לעזרה לקידוש אנא פנו לאפי ריפקין 052-47677066

גוש קטיף 4 -שנים לעקירה
במלאת  4שנים לעקירת ישובי גוש קטיף וצפון
השומרון נתכנס כולנו לצפייה בסרט

"במטבח אצל פריימן"
מעקב נוגע ועמוק אחר בני הזוג פריימן ,מנווה דקלים ,ב 3 -השבועות האחרונים
לשהותם בביתם בגוש קטיף .הסרט אנושי ועוצמתי ,ויש בו בכדי לקרב ולתת לצופים
לחוות את תחושת החורבן של הבית הפרטי ,ודרכו להתחבר אל חורבן הגוש
הכללי ..זהו סרט חזק ,מרגש וייחודי.
בתום הסרט – יתקיים מפגש עם הצלמת של הסרט ,הדר בשן ,תושבת נווה דקלים
בעצמה החיה כיום בניצן ובו ידונו בסרט ובסוגיות העולות ממנו.
המפגש יתקיים ביום שני ,ו' אב ,באולם השמחות בשכונה הותיקה בשעה .20:30
מחיר –  ₪ 10לכיסוי הוצאות.
ועדת תרבות

תנחומים
לדבורה פרידמן
על פטירת אמה
גב .חנה זלדה ע"ה

תנחומים
למיכאל נקמן
על פטירת אמו
הגב .פני ע"ה

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לאשר ומיכל-מוריה שאז וליצחק ודבורה לוי ,להולדת הבת הנכדה מעין-אמונה.
לאלמוג ואודיה חי ,להולדת הבן יגל.
למרדכי וחיה יאול ,להולדת הנכד יאיר-שמואל ,בן לוורד ויניב
ולהולדת הנכד ישי-עמנואל ,בן לאלחנן ואורה-תשובה.
לשמואל ומרים וייס ולמרדכי וליאורה ברנע ,להולדת הנכד שהם ,בן למיכי וסיון.

פינת המודעה הקטנה
▪
▪

מורה לפסנתר וחליל צד -נחמה שור9933829 ,
למועדונית לילדים באלון שבות דרוש/ה מדריך/ה ,החל מספטמבר .עבודה משעות הבוקר
המאוחרות עד הערב 4 ,ימים בשבוע .קו"ח orly.bentarya@gmail.com

קורס מד"א לחובשים באמבולנס
קורס מד"א של  88שעות למתנדבים אשר ישמשו כחובשים על האמבולנסים ביישובי גוש
עציון ,יפתח ביום חמישי כ"ד בתמוז (.16.7.09
הקורס יתקיים בימי שלישי וחמישי בין השעות  17:00-22:00בגוש עציון ,ללא תשלום.
קריטריונים לקבלה:
 ראיון אישי התחייבות להתנדבות במד"א גוש עציון במשך  3שנים התחייבות לביצוע משמרות במד"א ירושלים בתדירות של משמרת לשבועיים למשךשנה.
 עדיפות לבוגרים לאחר שירות צבאי  /לאומי. עדיפות לבעלי רישיון נהיגה (אפשרות השלמה לקורס נהגי אמבולנס)ההרשמה עד לתאריך ט"ו בתמוז .7.7.09
פרטים נוספים והרשמה לראיון :אסף .050-4012041

מחפשים נופש נעים ,רגוע ולא יקר במקום קסום?

מחכה לכם בעיר העתיקה בצפת בית יפה ועתיק מול הנוף.
יהיה פנוי בחודשים תמוז-אב למס' שבועות (גם בתקופת הכליזמרים)
מתאים לזוגות ומשפחות (עד  8נפשרות)
לפרטים 052-3121310/1

