בס"ד

ג' באב ,פרשת "דברים" חזון תשס"ט
( 24ביולי )2009
גיליון 320

מידעון אלון שבות

כניסת שבת
19:23

יציאת שבת
20:23
–––––––––––––––––––––––––––

משולחן הוועד

רותי אמרו בשם ועד אלו"ש

כדאי לעיין בתוכנית של המועדונית החדשה שמופקדת בימים אלו להתנגדויות תושבים .היא תלויה על גבי
לוחות המודעות ומצורפת גם לעלון הזה .חשוב לנו מאוד לשמוע מתושבים את דעתם ,לפני שניתן אישור
סופי למועצה.
בימים אלו יש פעילות קדחתנית של ועדת החינוך ביחד עם המועצה לסיים עם את בניית מערך הגנים
לשנת תש"ע .תוך כדי הדיונים ,המתנ"ס העלה רעיון של פתיחת גן שלוש ביישוב בשעות הפעילות וימי
החופשות של מעון .ביקשנו מוועדת חינוך לבדוק את הנושא ולהגיש הצעה למליאה.
ובנושא מס בצורת ...הגיע לידי משרד הוועד נוסח החוק החדש לגביית מים  +מס בצורת ),בשלב זה
לידיעה עד שהחוק יעבור את תקופת הרישום/פרסום הנדרש) .ברגע שנקבל הנחיות סופיות ,נפרסם
לציבור את עיקרי הדברים.
האם לפעול להעלאת קרוואנים נוספים ביישוב? בדיון השבוע התלבטנו בנושא .מחדא יש ביקוש רב מאוד
של צעירים בני המקום לדיור ז ול זמני אבל מאידך אולי עדיף להשקיע את המשאבים שיש בבניה קבועה?
הנושא יעלה להכרעה בישיבה הבאה.

החלטות ועד  13.7.2009כ"א בתמוז התשס"ט
 .1בישיבה השבוע נתבקשנו לאשרר את פרויקט הבניה בגבעת החי"ש שהחלו בה הוועדים
הקודמים .הוצגו התוכניות הקיימות ומצב האישורים כיום ,והחלטנו פה אחד לפעול להמשך קידום
התוכניות .כרגע זה אומר לקדם את התוכנית לאישורי תב"ע .ההחלטה התקבלה בהסתייגות
אחת  -שיתקיים בעתיד דיון במליאת הוועד לגבי סוג המבנים שייבנו בגבעה .בדיון החלטנו גם
לראות איך נותן לשלב את תנועת אמנה בפרויקט כדי להשתמש בניסיון הרב שיש להם בקידום
בנייה ביו"ש.

סדר יום ישיבת ועד  27.7.2009ו' באב תשס"ט
•
•
•
•

רעש במעגל התנועה בערבי שבת – הצעה לפתרון (שי ב).
סקירת פעילות ועדות חברה (מירי)
גבעת החי"ש (רותי ש).
מעונות גנים (שי ו).

תנחומים
לרב יעקב מדן
על פטירתה של אמו
מרת לאה ע"ה

תנחומים
לחננאל נויברגר
על פטירתו של אביו
ר' משה חיים ע"ה

המגבית השנתית למען קהילות גוש קטיף
מתקיימת בימים אלו.
המטרות:
 Xחיזוק הקהילות והנוער
 Xקידום בניית ישובי הקבע
 Xסיוע למשפחות מוחלשות
 Xסיוע למאבקים ציבוריים

תרומות אפשר למסור לזאב ולק או לחנוך גמליאל

הודעה
בהמשך לפרסום קודם ,הוועד מתכוון לאפשר למועצה להקים מבנה יביל חדש
למועדונית לילדים/לנוער (שרובם מאלו"ש) הנמצאים בטיפול שוטף של מח' החינוך
והרווחה של המועצה .המבנה בא להחליף את הקרוון הקטן שבגבעת החי"ש ,בו
פועלת המועדונית כיום ,ושאינו מתאים יותר למספר הילדים/בני הנוער הפועלים בו.
המועדונית מתוכננת להבנות ברחוב הל"ה ,על מגרש מס'  ,5003בסמוך למעון
'שלווה'( ,ראה/י תוכנית מצורפת).
הוועד קבע את התנאים בהם הוא יאשר למועצה להקים את המבנה ,כלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

טרם הקמת המבנה ,יובאו התוכניות לאישור ועד היישוב.
ייחתם עם המועצה הסכם כדוגמת ההסכם של הוועד עם 'שלווה' המגדיר את ארעיותו של המבנה
ומאפשר לוועד בעתיד ,לתכנן את המקום לכל ייעוד אחר.
הוועד יהיה רשאי להשתמש במבנה (אם ירצה) לפעילויות אחרות בעת היותו פנוי מפעילות המועדונית,
בתיאום מראש עם מינהלת המועדונית.
הוועד יממן את עלות הפעלתו הטכנית בהתאמה למספר החניכים שישתתפו בפעילות המועדון שהינם
תושבי אלו"ש .שאר המימון יגיע ממקור אחר ,עליו תחליט המועצה.
השטח שמסביב למועדונית יגונן על חשבון הקרן להקמת המבנה ,בתיאום מראש עם הוועד.

תושבים אשר ברצונם להעיר ו/או להתנגד לתוכניות ,מתבקשים להגיש את
התנגדותם בכתב עד ליום שישי י' באב תשס"ט ( 31ביולי .)2009
ניתן לעיין בתוכנית גם במשרד הוועד בשעות העבודה.
בכבוד רב,

צבי צור

תחרות עיצוב לוגו (סמליל) לאירועי שנת ה 40 -לאלון שבות
לרגל פתיחת אירועי  40שנה ליישוב ,מזמינות ועדת תרבות וועדת אירועי שנת הארבעים את
הציבור לתחרות עיצוב לוגו (סמליל) לאירועים אלו.
על

העבודות

להיות

מוגשות

עד

י"ב

אלול

()1,9

לוועד

לדוא"ל:

–

zipi@vaadalonshvut.org.il
פרסים יקרי ערך יוענקו למנצחים.
מיכל קוטנר תרכז את צוות השופטים ואנו מודים לה על כך.
מיכל נאותה להסביר מעט על מהות ה"לוגו" – ועל הקווים המנחים בעיצובו ,לטובת המתמודדים
בתחרות:
מרכיבי הלוגו:
תמציתיות ופשטות:
על מנת שיהיה קל לזכור את הלוגו הוא צריך להיות פשוט ותמציתי ,לא מורכב מדי ,הן
מבחינת האלמנטים הגרפיים והן מבחינת הצבעים.
ייחודיות– :
על הלוגו להיות ייחודי ושונה ,שלא לדמות ללוגויים אחרים ,כדי שניתן יהיה לזהותו ולזכרו.
רלוונטיות– :
יחד עם היותו לוגו ייחודי הוא צריך להתאים לנושא אותו הוא מייצג ,ולהראות "מוכר" לצופים
בו.
משיכה:
על הלוגו להיות יפה ומושך ,מעורר סקרנות ומעניין.
עבודה נעימה!

ועדת תרבות – וועדת אירועי שנת הארבעים ליישוב

אולמות השמחות
ברצוננו לחזור ולהזכיר כי האחריות על  2אולמות השמחות עבר לטיפולה
המסור של ללי אוסטרוף.
מס' הטלפון שנפתח עבור אולמות השמחות הוא .9938959 :אנא טלפנו
למס' זה וללי תהיה עמכם בקשר.
השכרת חדרים במועדון ממשיכה להיות דרך משרד הוועד.
שירבו שמחות אצל כולם.

ברכות לישראל ויסבורט על זכייתו במקום הראשון בחידון התנ"ך
הארצי של תנועת אריאל.

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

לשבת קהילה

בשבת "נחמו" פרשת "ואתחנן".
בתוכנית:
קבלת שבת מוזיקלית  -עם מוסא ברלין
ברחבת בית הכנסת המרכזי -ביום ששי בשעה 17:00
שיעור בוקר משותף לכל היישוב  -יועבר ע"י ר' רמי ינאי
בבית הכנסת האשכנזי דרום אחר תפילת מוסף בשעה .10:20
לאחר השיעור  -קידושא רבא לכל הקהילה
ברחבה בין בתי הכנסת בדרום
מתנדבים לעזור בארגון הקידוש אנא פנו לאפי ריפקין 052-4767066

אחר צהרים של סיורים  -בשעה .17:30
פרטים מדויקים על הסיורים בהמשך

כדי לאפשר השתתפות בסיורים  -לימוד "אבות ובנים" (בשני בתי הכנסת) יוקדם לשעה
 16:15ותפילת מנחה קטנה תתקיים בכל בתי הכנסת בשעה .17:00

ועדת תרבות
ועדת אירועי שנת הארבעים לישוב

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 יידונו בסרט ובסוגיות העולות ממנו.

המפגש יתקיים ביום שני ,ו' אב,
באולם השמחות בשכונה "גבעת העץ" בשעה .20:30
מחיר –  ₪ 10לכיסוי הוצאות

.

ועדת תרבות

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לרותי ואבי פרידלר וליוסף-צבי ולאה פרידלר לנישואי מרים ונדב.
לדוד וציפי דויטש ולזלמן וריקה דויטש להולדת הבן הנכד ,לביא-אריאל.
לדוד ושולמית פרידלר ,לעוזי ודינה פרידליך ,לאבי ורותי פרידליך ,ליוסף-צבי ורחל
פרידליך להולדת הבנות – הנכדות  -הנינות מיטל ועדן.
לסטיב ושיפי אדלר להולדת הנכדה ,בת לאיה ויוסף.

תלמוד תורה

עמיחי גורדין

לפני כעשר שנים הקים הרב חיים סבתו (ההוא מ'תיאום כוונות') תלמוד תורה במעלה אדומים.
'התלמוד תורה יפעל בשעות אחר הצהריים' הציג את תוכניתו הרב סבתו ,והילדים יגיעו אליו בגלל שהם
אוהבים ללמוד .נלמד שם חומש עם רש"י ומשניות לפי הסדר .הם ילמדו כמו מבוגרים ,לכל אחד יהיה ספר
והלימוד יהיה בלי טריקים ובלי קונצים'.
הרבה קולות ספקנים נשמעו בסביבתו של הרב חיים' .זה לא יעבוד'' ,הם רק ילדים'' ,אתה חונק להם את אחר
הצהריים'' ,למה שילדים יגיעו למשהו שהם לא מקבלים ממנו כלום'' .כל יום זה ממש מוגזם'.
הרב סבתו התעקש' .ילדים אוהבים ללמוד .נכון ,אם נלמד אותם לא ברצינות ונבזבז זמן על הפרעות ושטויות
אחרות הם לא ייהנו מהלימוד .אבל אם נלמד אותם ברצינות הם ייהנו .אצלנו ילמדו ברצינות .יש להם מספיק
שעות לשחק ,לא יקרה כלום אם הם יקדישו שעה אחר הצהריים ללימוד'.
ההתעקשות של הרב סבתו השתלמה .במשך שנים פועל במעלה אדומים התלמוד תורה (כל יום  -מראש חודש
אלול ועד תשעה באב) וכבר הספיקו ללמוד בו תלמידים רבים .ילדים מגיל צעיר עד גיל בר מצווה שבאים יום
יום ללמוד שני שיעורים (כל אחד מהם בן חצי שעה) במשנה ובתורה.
לא מדובר בתוכנית חדשנית .תוכניות מסוג כזה פועלות בכל מיני ניסוחים ברחבי הארץ .עם זאת אני אישית
נחשפתי לתוכנית הזאת ,ולשלוחות שלה ב"נוף איילון" ( 50ילדים!) ובמקומות אחרים ,ונדלקתי על התוכנית.
ערכתי בירורים רבים .התברר לי שהרבה תלמידים נדלקים על התוכנית אבל ישנם גם לא מעט שלא .מצאתי
שלא תמיד הילדים המצטיינים הם אלו שנדלקים על התוכנית .ישנם מקרים בהם דווקא ילדים שבדרך כלל
אינם מהבולטים  -נהנים מאוד מהתוכנית .התברר לי שלרוב הילדים התוכנית מתאימה ,חלקם באים כל יום
וחלקם באים רק לחלק מהשבוע (והם מסתדרים היטב למרות הנוכחית החלקית).
בשנה שעברה התחלנו את התוכנית בקול דממה דקה .הקמנו קבוצה אחת ניסיונית שלמדו בה ילדים מכיתה ג'.
במהלך השנה ידענו עליות ומורדות .טעינו טעויות ולמדנו מהם .נהנינו מהלימוד ומהסיומים .כעת הילדים
מסיימים בע"ה את סדר זרעים (להזכירכם מדובר בילדים מכיתה ג'!!!) ויותר ממחצית מחומש בראשית עם כל
הדיבורים המתחילים ברש"י (אל תתרשמו מהקצב ,פרשת בראשית לקחה לנו כמה חודשים)
כעת אנו מעוניינים לפתוח את השורות לתלמידים חדשים ונוספים .אנו מעוניינים להקים קבוצה חדשה
לעולים לכיתה ג' ,ולאפשר כניסת ילדים נוספים לקבוצת העולים לכיתה ד'.
פגישת הסבר ותיאור התכנית תתקיים בעזרת ה' במוצאי שבת דברים (שבת חזון) בבית הכנסת בשכונה החדשה
בשעה  .22:00הורים לילדים העולים לכיתות ג' וד' מוזמנים לבוא ולשמוע.
לפרטים ניתן לפנות אלי במיילagordin@walla.co.il :

ילדי שלו"ה גוש עציון רוצים להודות
לכל אלו שעזרו ,תרמו ובאו ליריד שלווה.

תודה!
נתראה אי"ה בשנה הבאה.

שיעור נשים עם הרב רימון
ציבור הנשים מוזמן למפגש חמישי עם הרב רימון
ביום ראשון ה' אב ( ,)26.7בשעה 21:00
בעליית חנה טובה בבית הכנסת הספרדי בשכונת גבעת הברכה.
המפגש יעסוק בלשון הרע בתוך המשפחה
וכן גדרי לשון הרע לתועלת (מורים ,שידוכים וכו')
לתשומת לבכן בתחילת השיעור יתייחס הרב לשיעור הקודם בסוגיית הרחבת
המשפחה ,בעקבות שאלות ושיחות עם נשים
כולכן מוזמנות!

לתושבי אלון שבות
שלום וברכה

הנדון :שיפור בטיחותי.

בימים אלו החלה המועצה בהרחבת המדרכה בדרך שבין הכניסה המערבית (הישנה)
לאלון שבות לשער הגבעה הצהובה .במסגרת העבודות תורחב המדרכה ויוחלפו גופי
תאורה לאורך הדרך .מדרכה רחבה יותר תאפשר לילדים ההולכים לבתי הספר
ולחוגי המתנ"ס וכן ל"צועדי הבריאות" ,הליכה בטוחה ונוחה.
העבודה תימשך כחודש ,ועלותה כ 80-אלש"ח ,במימון משרד הפנים.
סעו בזהירות וחופש נעים.
בברכה
יאיר וולף
סגן ראש המועצה

מבוקשת משפחה מאמצת!
עבור עולה חדש מארה"ב ,בודד ,כבן  ,30המתקשה להתאקלם בארץ ובגוש עציון
בפרט ,לליווי ,ותמיכה רגשית(.הבחור דובר עברית טובה).
הליווי מצריך :טלפונים למעקב ,ואירוח לשבתות פעם בחודש –חודשיים.
לפרטים נוספים:נחמי ינאי  ,עו"ס02-9939944:
המחלקה לשירותים חברתיים
מ.א .גוש עציון

פינת המודעה הקטנה
* מורה לפסנתר וחליל צד -נחמה שור.9933829 ,
* למועדונית לילדים באלון שבות דרוש/ה מדריך/ה ,החל מספטמבר .עבודה משעות הבוקר
המאוחרות עד הערב 4 ,ימים בשבוע .למעוניינים שלחו קו"ח לorly.bentarya@gmail.com :
* אבד/נלקח בטעות בוסטר בצבע אדום עם הכיתוב  ,ferraryמחניית זוגות מעירים ברחוב התאנה.
מי שמצאו אנא התקשרו ל.9932707 052-8604575 :

זקוקים לתיקון האופנים? שיפוץ? תיקונים בבית? הרכבה או פירוק ארונות?
הובלות?
עבודה עברית תוכלו למצוא אצל משה אורבך  ,0546718996 -בבית 9931574 -

במושב נוב בגולן ,צימרים חדשים מעץ,המתאימים לזוגות ולמשפחות
ז'קוזי גדול ,דשא ומתקנים לילדים אוירה דתית ושלווה
משפ' צדיק 050-4606674 077-6762294
גוגל" :ביקתות צדיק כתמר"
לוגו של עזר ליולדות

לשאלת רבים,
המספר המעודכן של ארגון "עזר יולדות" ("בתים") הוא  . 02-5804532כל מי שיש
בידו קופות יכול לפדות את הסכום ולשולחו בצק לת"ד  30050ביתר עילית .ניתן
להתקשר ואנו נשלח אליכם שליח.
אלפי יולדות כבר נעזרו ע"י תרומתכם  ,זו זכותכם זו ההזדמנות שלכם.
מתוך מכתבי הרבנים "אשרי מי שיש לו חלק במצווה חשובה זו"

