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מידעון אלון שבות

כניסת שבת
19:06

יציאת שבת
20:03

לשושנה
שלומית ,אריה ,אלון ,אודי ,גילה ואפרת
איתכם באבלכם הכבד על פטירתו של אבי המשפחה
חברנו

ר' חיים וינגרטן ע"ה

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים"
בס"ד

משולחן הוועד

בית אלון שבות

רותי אמרו בשם הוועד

בשנת תשנ"ז ( )1997הוקמה באלון שבות אגודה שיתופית של תושבים למטרת בנייה ופיתוח של היישוב .חברים
בה בעיקר משתכני הנכסים שנבנו ת"פ האגודה (השכונה הדרומית ושכונת המשתלות).
ניהול האגודה נעשית במקבל לניהול היישוב וע"י אותם גופים (חברי ועד היישוב ומשרד הוועד) במטרה לייצג את
טובת היישוב כולו בצורה היעילה ביותר .בר"ח אב השנה נערכה אסיפה כללית של אגודת התושבים במטרה לבצע
את החלפת הוועדים במקביל להחלפת ועד היישוב .בישיבה גם אישרנו את מאזן  2008ותקציב  .2009החל ממועד
זה הוועד הנוכחי החל לנהל גם את ענייני האגודה וסדר היום של האגודה ישולב בתוך ישיבות הוועד הקבועות.

ואם בבנייה עסקינן ,בישיבת הוועד הקרובה נמשיך לדון על הצבת קרוונים ביישוב .בישיבה האחרונה התקבלה
החלטה עקרונית בעד "בנייה יבילה" וכעת נדון במספר ,מיקום ,מחיר וכו' .בגלל המצב בשטח מדובר בבנייה בתוך
קווי היישוב הקיים ולא בהרחבת הבנייה בחי"ש .נשמח כרגיל לשמוע מתושבים את דעתם.
נ.ב .כדי לסייע בהתארגנות הגנים לקראת שנת הלימודים ,נבקש להמשיך ולהעביר לשי ויסבורט כל מידע שיש
בידכם לגבי שוכרים עם ילדים שטרם נרשמו לגנים ...תודה.

החלטות ועד היישוב וועד אגודת תושבי אלון שבות  27.7.2009ו' באב התשס"ט
 .1בישיבת הוועד שמענו סקירה על ההתארגנות של ועדת רעות (ועדה לעזרה הדדית) ביישוב  .רכזי הוועדה העלו
את הצורך במתנדבים מבני הנוער והוחלט שלתפקידי רכז הנוער ת תווסף גם אחריות על ריכוז נושא התנדבויות
הנוער ביישוב – תוך תיאום עם הוועדה.
 .2הצבת קרוונים ביישוב  -כהמשך לדיון בישיבה הקודמת התקיימה הצבעה עקרונות בנושא קרוונים ביישוב .ע"פ
רוב חברי הוועד החלטנו לקדם פרויקט בניה יבילה/קלה באלון שבות בסדר גודל של  30דירות .ביקשנו מיו"ר
ועדת בנייה לשקוד על תוכנית שתובא בפני הו ועד .בתוכנית יכללו מספר ,מיקום ,תמחור ועקרונות אכלוס.
 .3רעש בכיכר – בישיבה שמענו את תוצאות הישיבה שנתקיימה בין רבנינו ,מדריכינו ושכנינו בניסיון לעשות
חשיבה מחודשת בדרכים להפחי ת את הרעש בקרבת בתים בערבי שבת .קיבלנו את בקשתה של הקבוצה
לוודא שהתאורה בגן השעשועים הישן תתאים לפגישת רעים .בקשות נוספות תקראו בהמשך העלון מפיו של
שי בלקין...
 .4ערבות טיב של קבלן המשתלות – מקובל בשוק שערבות ביצוע נקבע על סך כ 5%-מעלות פרויקט ולאחר סיום
הביצוע ,הקבלן משאיר  50%מהערבות כערבות טיב לשנה נוספת .עם הקבלן של המשתלות נחתם חוזה בו
את ערבות הביצוע הוא משאיר לשנה ואת הערבות טיב לשנה אחרי .הקבלן ביקש שנפעל כמקובל ולא ע"פ
החוזה שמחמיר .הוועד הסכים בשלב הזה להעביר  50%מהערבות המלאה לצ'קים .הוועד חוזר ומתנה את
שחרור ערבות הטיב בסוף השנה בהסכמת ועד האגודה לאחר שייבדק ע"י מומחה ומול כל התושבים שכל
התיקונים נעשו.

גם מליאת הוועד יוצאת לחופשת "בין הזמנים" .אי לכך ישיבת הוועד הקרובה תתקיים
אלול.

ביום ד'

סדר יום ישיבת יום שני ועד ד' באלול :24.8.2009
•
•
•

סקירה – הכנסות מנכסי הוועד (אפי)
דיון במיקום ומספר קרוונים בפרויקט הבנייה היבילה (רותי ש).
סקירה  -תהליך מכרז דו-משפחתי ברחוב האגוז (מאיר)

ככה ,רעש בכיכר ובעוד מקומות

שי בלקין

לאור הרעש שמפיקים ילדכם ,וגם אני ,קיימנו על כך דיון בישיבת הוועד .הרעש בלילות בכיכר הוא
באמת בלתי נסבל ולכן חשבתי כי ראוי לבקש מכם לדבר עם ילדכם שלא לשהות בכיכר .אישית ,גם
אני הפסקתי להסתובב שם בשעות אלו או אחרות .ראוי כי תדעו שילדכם חוזר לישון בסביבות 1:00
ולפעמים גם בשעה  ,2:00ובשעות אלו אנשי הכיכר רוצים לישון.
מצד שני איני חושב כי יהיה זה בסדר לומר לילדים לא להסתובב בכלל באלו"ש ,אחרי הכל כולנו,
כשהיינו נערים ,הסתובבנו בשעות אלו ,ואי אפשר לבקש מהנוער לא להיות נוער.

לכן חשבנו כי ננסה לקרוא לנוער לעבור לגן שעשועים במרכז ,מקום מספיק מרוחק כדי לא להפריע,
והוא גם מקום יפה .אבקש מכם ומהנוער לשתף פעולה בנושא.
עם זאת לעניות דעתי ,ראוי שכל אדם שלא מרוצה מהרעש יחשוב מה הוא יכול לתרום ,ולא רק על
מה הוא יכול להעיר .כיום יש מחזורים שכלל לא מגיעים לכיכר מכיוון שיש להם משפחה מאמצת .אני
זוכר כי במחזור שלי ,בהיותנו שמיניסטים ,הפסקנו להתרועע בכיכר בדיוק מכיוון שמשפחה אחת
בחרה לאמץ אותנו .אותו דבר קרה עם שכבת גיל ( 19שבט "אחיה") ,שברגע שמשפ' כץ אימצה אותם
הפסקתי לראות אותם ברחובות אלו"ש ובכיכר .זה גם קורה היום עם שכבת גיל ( 16עולים לי"א ,שבט
"דביר") ושכבת גיל ( 18סיימו שמינית ,שבט "נצח") שכאשר אימצו אותם משפחת חיימסון ומשפחת
אוסטרוף הפסקתי לראות אותם מסתובבים בכיכר וברחובות אלו"ש.
אם יש בלבכם על הרעש וגם אם לא ,אולי כדאי שתחשבו לאמץ שבט .השבטים מאוד רוצים זאת ואני
חושב שיצא לנו מזה רק טוב כפי שאפרט בהמשך:
לפעמים הור ים פונים אליי בדאגה שהם אינם יודעים מה בנם עושה בשעות המאוחרות .כמו כן
לפעמים יש לנערים קשיים שהם אינם יכולים או רוצים לשתף את ההורה ומצד שני גם החבר אינו
יכול לעזור ,ובגיל  16כבר אין מדריך ...לפעמים הורה מודאג והוא מרגיש כי הוא אינו יכול לפנות לילדו
ומחפש מישהו שיוכל לדבר עימו ולהסביר לו את דאגותיו .לא מדובר במקרה קיצוני הדורש התערבות
של גורמים סוציאליים אלא דברים שבשגרה .לעיתים הנוער מחפש מקום לשהות בו ,סתם להעביר
את הזמן ,וקשה כל שבת להתעדכן למי יש בית ריק או לאן הולכים הפעם.
לכל הבעיות האלו יש פתרון מאוד פשוט והוא משפחה מאמצת .למשפחה מאמצת יש ילדים משל
עצמה ,הם כבר מבוגרים כך שהם בהחלט יכולים להבין הורים ,מצד שני הנוער שבא אליהם אינו
תופש אותם כהורה הקשוח ויודע כי המשפחה תשמור על סודות שהוא מתמודד איתם ותדע כיצד
לעזור לו .המקום הזה ,המפגש הנדיר בין נוער למבוגר שמתרחש בצורה של אמון כמעט גמור ,הוא
דבר שרובינו מחפשים :הן ההורים ואפילו הנוער.
משפחה מאמצת נותנת מענה גם במובן יותר פשוט :מקום שאפשר לשהות בו .במובן" :טוב שיש
מישהו "פראייר" שאפשר לבוא אליו".
תתפלאו  -אבל הנוער מחפש מקום לשהות בו ומקנא במחזורים שיש להם משפחה מאמצת .מדובר על
כל סוגי הנוער שאני בא איתם במגע :מהילדים שמכנים כ"חנונים" עד לילדים שמכנים כ"שוליים"
(ובהזדמנות זו ארצה להביע את מורת רוחי מהגדרות פיגמליונות אלו) .מדהים גם לשמוע כי המשפחה
המאמצת מקבלת מקשר זה המון ,ואפילו זוכה ל"חיי נערות" חדשים .אז אם יש בלבכם על הרעש
ואתם רוצים לעזור הנה פתרון :אנו מחפשים בנרות הורים מכל גיל שהוא ,עם או בלי ילדים ממחזור
זה או אחר ,להוות משפחה מאמצת לשבט.
ועוד דבר ,בזמנו הוחלט כי מה שנקרא "מועדון" ומשמש כספרייה לא יהפוך למועדון נוער ,אע"פ שלכך
הוא יועד מלכתחילה ,וזאת מפחד שהוא ייהרס .התוצאה הברורה שהנוער הולך ברחבות ומרעיש
במקום להיות במקום סגור עם קירות סופגי רעש .מי שלא נותן אמון בנוער ואוהב את כספו ישלם על
כך ברעש ובחוסר ריכוז בעבודה.
אבל לא לקנטר באתי אלא לבקש :אם למישהו יש רעיון למקום שבו הנוער יכול להתכנס וזה לא
יפריע לשכנים נשמח אם יפנה אלינו .מועדון הנוער הקיים (הקראוון בבור) גורם להפרעות בקרב
תושבי האזור.

שבת פתיחת אירועי ה 40 -לאלון שבות
תודה לכל מי שטרח ועזר בארגון שבת פתיחת אירועי שנת ה 40 -ליישוב:
למוסא ואודליה ברלין על נגינתם בקבלת השבת ,לרמי ינאי על העברת השיעור
ולרב יואל בן נון על הדברים שנשא בקידוש.
לרב מדן על דבריו בפתיחת הסיורים,
ולמדריכי הסיורים :גדליה גינזבורג ,עמוס ספראי ,אריה רוטנברג ודוד נתיב.
לכל התושבים שסייעו והביאו כיבוד לקידוש.
ולשבט דביר שערכו ופינו את השולחנות.
נתראה בהמשך האירועים עליהם נודיע בהמשך.

לכל משכירי ומוכרי דירות ובתים

ועדת קליטה

ע"מ שנוכל לקבל את פני התושבים החדשים ביישוב ,להכירם ולהעניק להם את ערכת
הקליטה שהכנו עבורם ,אנו מבקשים מהמשפחות הוותיקות ומהמשפחות החדשות להעביר
את הפרטים על הנקלטים החדשים למיכל לנדר טל.052-8996215 :
דוא"ל michalander@walla.com

תודה רבה לליאת שי
על שעות רבות של סיפורים מרתקים וחוויתיים מהם נהנו כל הילדים.
עם עזיבתך את היישוב שלוחה לך ולמשפחתך ברכת "צאתכם לשלום" ולהתראות בספרייה בהמשך!

תודה רבה לברכה סילברברג
על הזמן הרב שהקדישה בארגון שעת סיפור מדי שבוע בספרייה.

אנו מחפשים מתנדבת חדשה שתיקח על עצמה ארגון שעת סיפור בהתנדבות פעם
בשבוע.

תודה ולהתראות ,הספרניות
אזכרה לדוב (דובק) וינשטוק ז"ל
במלאת שנתיים לפטירתו של דב (דובק) וינשטוק ז"ל מוזמן הציבור לבוקר של המשך פועלו
בעבודת אדמה באזור עין יצחק ,בריכת דובק ,המערה ונחל משואות ,ביום שישי ,ח' באלול
תשס"ט (.)28.8.09
פרטים על שעות העבודה – יפורסמו בקרוב.
נעלה לקבר ביום ראשון י' באלול תשס"ט ( )30.8.09בהר הזיתים בירושלים .הודעה על
השעה תפורסם בהמשך.
המשפחה

ימים נוראים תש"ע – ביהכנ"ס המרכזי בשכונה הוותיקה
הימים הנוראים הבעל"ט הולכים וקרבים .ציבור המתפללים מתבקש להירשם לשיבוץ מקומות
ישיבה לתפילת הימים הנוראים.
טבלת הרישום תוצב בכניסה המרכזית לבית-הכנסת החל ממוצש"ק פרשת "כי תבוא" ט"ז אלול
( )05.09.09עד מוצש"ק פרשת "ניצבים-וילך" כ"ג אלול (.)12.09.09
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שיבוץ מקומות ישיבה לנשים בבית-הכנסת המרכזי:
כל משפחה תקבל מקום ישיבה מסומן אחד באזור המושבים המרופדים.
במידת האפשר ,תקבל כל משפחה המעוניינת בכך מקום ישיבה מסומן נוסף
באזור המושבים שאינם מרופדים.
מי שמארחת אם או חמות ,מתבקשת לרשום את שמה המלא של האורחת.
נשים המעוניינות לשבת למטה בצמוד לעזרת גברים או באוהל רבקה ,מתבקשות
לציין זאת ברישום.
כל מתפללת מתבקשת להירשם לשיבוץ מקום באחד מבתי הכנסת באלו"ש.
כל מתפללת מתבקשת לרשום את מס' המקומות המינימאלי( .שימו לב!! רישום
נפרד לר"ה ויו"כ)
מניסיון השנים הקודמות – אין התאמה בין מס' המקומות הנדרשים לבין מס'
המקומות בהם יושבות מתפללות בפועל.
שיבוץ מקומות הישיבה לנשים בביהכנ"ס המרכזי תקף לר"ה וליו"כ תש"ע הבעל"ט
בלבד.
נשים בלבד יכולות להירשם באמצעות chg@shoresh.org.il – E.MAIL

גבאי ביהכנ"ס המרכזי ישתדלו ככל יכולתם להיענות למרב הבקשות .אעפ"כ ,בכל שנה ישנם
מתפללים הנפגעים מסיבה כל שהיא משיבוץ המקומות בימים הנוראים.
אנו מתנצלים מראש ומבקשים סליחה מכל מי שעשוי להיפגע .שיבוץ המקומות מוגבל ואין אפשרות
להיענות לכל הבקשות במלואן.
"השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם"
שבת שלום
כתיבה וחתימה טובה
גבאי ביהכנ"ס המרכזי

תודה לילדי אלון שבות שהצטרפו לתוכנית חות"ם הקיץ
ב"ה היו לנו  11קבוצות עם יותר מ 100-בנים ובנות.
תודה לנשים ונערות שלמדו בבית מדרש חות"ם ולמעבירי השיעורים.
תודה להורים ולוועד היישוב שתמכו בתוכנית ,למדריכים ולמעבירי השיעורים ,לרב חיים
ביאליק  -רכז חינוכי ,ולרב רימון – רב התוכנית.
אם אתם מעוניינים לעזור לארגן את התוכנית לקיץ תש"ע אנא התקשרו ל:
שרה  9938572ואביבה 9932532
בברכה ללימוד משותף ולגאולה שלמה

אביבה שרייבר ושרה סונא

יישר כוח ללומדים

הרב יוסף צבי רימון

לימוד תשעת הימים וחות"ם
כמאתיים וחמישים ילדים הגיעו בכל יום מימי תשעת הימים ,ללמוד בבית הכנסת שבשכונה החדשה .כמאה
ילדים הגיעו בכל יום של החודש הראשון של החופש ,ללמוד בהנאה ובשמחה במסגרת חות"ם.
השיעורים היו ב 11-קבוצות! החל מן הילדים הקטנים ,ועד לנוער בוגר .קבוצה מיוחדת הייתה גם לנוער
(ט-י"ב) ,וקבוצה מיוחדת הייתה לנשים ולנערות במסגרת חות"ם לנשים.
היה ממש מרשים ומחמם את הלב לראות את הילדים באים ללמוד בשמחה ,פותחים את היום בתפילה ונהנים
להמשיך אחר כך בשיעורי תורה .היו גם הפעלות בתחומים נוספים ,וב"ה כולן היו מרשימות ומיוחדות.
ב-ח' באב ,נערכה הצגה בנושא "שנאת חינם" על ידי משפחת ביזלי ונוספים .הילדים הקשיבו וקיבלו רבות.
יום זה ,סיימנו יותר מוקדם ,וקיבלנו "תלונות" רבות מילדים ,על כך שלא ממשיכים ללמוד גם אחר כך .בע"ה
שנזכה שגם בעתיד יבואו ילדים ונוער ללמוד מתוך שמחה והתפעלות.
במסגרת חות"ם היה גם שילוב למעוניינים ,עם קייטנות מיוחדות שהמשיכו עד הצהרים ,או מאוחר יותר,
ופעלו בצורה מדהימה ,מסודרת ומוצלחת.
תודה מיוחדת לכל אלו שארגנו והעבירו שיעורים ,ובמיוחד לשרה סונא ,אביבה שרייבר ,שעבדו לילות
וימים ,ולרב חיים ביאליק ,שניצח על המלאכה בכל יום ,בצורה מוצלחת ביותר .נשמח לאנשים נוספים
שיצטרפו לארגון בשנה הבאה (מתחילים לארגן כמה חודשים קודם .כדאי להיות בקשר כבר עכשיו).

ילדים לומדים בלילה
תודה מיוחדת ליונתן מוניץ ,שחר מוסקוביץ' ,אלעזר הכהן ומאור לכיש ,על ליל הלימוד המיוחד שארגנו
בשבוע שחל בו תשעה באב.
למרבה הפלא ,באו קרוב למאה ילדים .למדו ברצינות (באולם השמחות החדש) ,וחלקם למד עד עלות השחר.
בשיעור שהעברתי בעצמי ,על הר הבית ובית המקדש ,שמחתי לראות כיצד הילדים והנערים הקשיבו
והתעניינו ,ושמחתי לשמוע שכך היה גם ביתר השיעורים.
מסתבר ,שילדים אוהבים ללמוד ושמחים ללמוד ,כשמארגנים להם דברים המתאימים להם.
יישר כוח למארגנים ולמעבירים,

תודה

נעמה וחזי עמיאור

לאחר שנכנסנו לביתנו החדש ולאור השלמת פרוייקט שכונת המשתלות כולו בקרוב ,ברצוננו
להביע את הערכתנו הרבה לכל העושים במלאכת הקמת שכונת המשתלות ,ובמיוחד לעובדי
משרד הוועד ובראשם מזכיר הישוב צבי צור אשר הקדיש לכך את מיטב שעותיו בשנים
האחרונות.
כל המבקר במקום יכול להתרשם מן החזות הנאה של השכונה ,והמעורבים בדבר יעידו גם על
רמת הביצוע הטובה של הדירות ושל השטחים הציבוריים.
יישר כוח!

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לבני וציונה לרר להולדת הנכדה לי ,בת לשירה ושרון.
לטוביה ומירה קיל להולדת הנכדה מעיין-חוה ,בת לשי ונעמה.

תשועה באב

אברהם קשתיאל

כבר כמה שנים ,מנהג יפה באלון שבות ,כמה שבועות לפני תשעה באב מפיצים "סטיקר זה"...תשועה
באב .ב"ה שמנהג זה מתפשט יותר ויותר בכל חלקי ארץ ישראל.
סודו של "תשועה באב" הוא כמו שנחשתם הוא באות "וו",אות זה אמנם קטנה אך משמעותית,ויחד
עם תשעה שווה "טו באב" .אך יש גם משמעות יותר עמוקה "וו" מסמל גם חיבור .החיבור אשר היה
חסר בין חלקי העם וגרם לפי ידיעתנו לפירוד ,והתגלגל עד ל "תשעה באב" תאריך החורבן.
בדורנו דור של גאולה ,תפקידנו העיקרית הוא:
קיבוץ גלויות ומיזוג גלויות,להשתדל ולהתאמץ לחבר יפה בין כל חלקי העם ההולך ומתגבש,להתיר
השבטים לבוא זה בזה (טו באב),להרבות ב "ווים" וכך לייצר ה "תשועה באב" .האות "וו" היא לא
רק מחברת בין חלקי העם,היא גם מחברת בין הזמנים:
ה"וו" ההופך לנו מעבר העצוב בדרך כלל,לעתיד – לתקווה.
"והיה באחרית הימים וגר זאב עם כבש"...
ה "וו" הוא גם אמצעי לחבר בין אלמנטים שונים לחיזוק ולתמיכה בבניית המשכן והמקדש" ,שייבנה
מהרה בימנו".
"וְ נ ַָת ָתה א ָֹתּה עַ ל ַא ְרבָ עָ ה עַ ּמּודֵ י ִׁש ִׁטים ְמצֻפִׁ ים זָהָ ב ָווֵיהֶ ם זָהָ ב עַ ל ַא ְרבָ עָ ה ַא ְדנֵי כָסֶ ף":
אליהו הנביא זכור לטוב,המבשר והמחבר בין הדורות:
בֹותם  ".....משאיל האות "וו" שלו ליעקב אבינו ..על מנת
"וְ הֵ ִׁשיב לֵב ָאבֹות עַ ל בָ נִׁים וְ לֵב בָ נִׁים עַ ל אֲ ָ
לקיים....
"הנני שב שבות אהלי יעקוב "....ובימים אלו שספק חולל בלב ,יש עוד חיבור לקיים,שהם :המעשה
ומקור המעשה.
ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות לְדָ וִׁ ד ִׁהנֵה מַ ה ּטֹוב ּומַ ה נָעִׁ ים שֶ בֶ ת ַא ִׁחים גַם ָיחַ ד :כַשֶ מֶ ן הַ ּטֹוב עַ ל הָ ר ֹאש י ֵֹרד עַ ל הַ ז ָָקן
ּדֹותיו :כְ טַ ל חֶ ְרמֹון שֶ י ֵֹרד עַ ל הַ ְר ֵרי צִׁ יֹון כִׁ י שָ ם צִׁ ּוָה יְדֹוָד ֶאת הַ בְ ָרכָה חַ יִׁים עַ ד
זְ ַקן ַאהֲ רֹן שֶ י ֵֹרד עַ ל פִׁ י ִׁמ ָ
הָ עֹולָם:
מקור המעשה הוא ציון  -המקדש,והמעשה הוא ה חרמון מקור המים ,שניהם חשובים לבנין
הארץ,שניהם מקור לברכה .ולכן "...שבת אחים גם יחד ...ולהעזר בדמותו של אהרן הכהן ....שהוא,
אהרן הכהן אשר ידע לחבר ולברך באהבה כל חלקי העם.
נאחל שנדע לחבר חיבורים האלו,בשמחה ובאהבה ,וכך להפוך את הימים הבאים עלנו לטובה"...
כה אמר ה' צבאות,צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה ,לששון
ולשמחה ולמועדים טובים,והאמת והשלום אהבו.
בברכת תשועה באב!

פינת המודעה הקטנה
סדנא לשיפור הראייה בשיטת ד"ר בייטס ,תפתח אי"ה ב -ד' אלול .הרשמה 9973269
נחמה שור 9933829
מורה לפסנתר וחליל-צד
השבת אבידה :במהלך טיול ביישוב אבד שובר זיכוי של חנות "ריקושה" .אודה למי
יצחק קרנגל 9932131
שימצא אותו ויתקשר להודיעני.
אליצור 9931013
נמשכת מכירת ילקוטים ,תרמילים וקלמרים בביתנו.

לא לגירוש יהודים מגוש עציון

שרה פולק

כבכול שנה תקופת "בין המיצרים" היא תקופה טעונה .תקופה של חשבון נפש לאומי נוקב ,ומזה 4
שנים נוספו עוד הרהורים נוגים על מידת אחיזתנו בארצנו.
על הבכי על חורבן בית המקדש נוסף הבכי על חורבן  25בתי מקדש מעט בגוש קטיף ,חורבן קהילה
יהודית וגירוש יהודים מבתיהם על-ידי יהודים!
השנה נוסף פחד מפני הבאות ,מועקה מחו"ח על העתיד לקרות פה בגוש עציון שוב על-ידי יהודים!
ישנם כוחות אופל המושכים לעוד ועוד הרס יישובים יהודיים בנימוקים מוזרים (הרי את המדים
השחורים ,משקפי השמש ,שטיפות המוח ,לא קנו לשימוש חד פעמי!!!).
יש להם ,לאותם כוחות שחור עיתוי היסטורי אירוני .כל הגירושים עי-ידי יהודים בוצעו התאריכים
טעונים .גירוש ימית – סביב יום השואה תשמ"ב .גירוש גוש קטיף – סביב אותם ימים שנאמר עליהם
"שלא היו ימים טובים מהם לישראל" ,ושוב אנחנו בעצם הימים האלה "המסוכנים".
לו המאבק על גוש קטיף היה נחוש יותר ונחרץ יותר ,לו היו מגיעים מאות אלפים ,יתכן שלא היינו
עומדים עכשיו מול גירושים נוספים.
כדאי להבין ולהפנים מי שחו"ח יצליח במזימתו לרוקן את "דרך האבות" מיהודים ,לא בטוח שיעצור
שם! עם האוכל בא התיאבון.
אפשר למצוא תירוצים טובים לגרש יהודים גם מגבעת העץ ,מגבעות ,מהגבעה הצהובה ,מ 7 -הגבעות
של אפרת וכו' וכו'.
את המלחמה על הבית לא עושים על יד דלת הכניסה .צריך לעשות זאת כמה שיותר רחוק ,כדי שיהיה
יעיל! נכשלנו בגוש קטיף ,אסור לנו להיכשל כאן.
אנחנו צריכים לומר ברור ביותר ובאופן נחוש ביותר :לא עוד! לא עוד יהודים מגורשים מבתיהם
וקהילות נחרבות בארץ ישראל.
כדאי ללמוד מ"ידידתנו" הגדולה ארה"ב .פזמון ההימנון של המארינס הוא" :אנחנו נגן עליך אמריקה
מהקוטב הצפוני עד הקוטב הדרומי" ( ולא למשל ,מהניאגרה לניו מקסיקו) .גם על ארץ ישראל חכם
יותר לשמור גבוה ורחוק מקו הגטו הגדול גדרה-חדרה...

הרהורים בעקבות סיורי הפתיחה לשנת הארבעים

אורי ויהודית דסברג

לפני שבועות מספר יצאה קבוצה מאלון-שבות ,ועוד כמה מרחבי הארץ ,לטיול מאורגן בארצות
סלובניה וקרואטיה .בעצם ,זו הפעם הראשונה מזה שנים שאנחנו ,יהודית ואורי ,יצאנו לטיול
מאורגן .מאז טיולי אלון שבות הקטנה לראות את הסוכות שעל בתי הערבים בדרום הר חברון,
לחורשת השועלים ולמערות בית גוברין ,כמעט נשבענו שלטיולים מאורגנים אנחנו כבר לא יוצאים.
ויש לכך שתי סיבות – שמסתבר ,אחת מהן חלפה ואיננה ,והשנייה לצערנו עדיין שוררת במחוזותינו.
קובעים שהאוטובוס מחכה למטיילים בשער היישוב בשעה  .9:00בסופו של דבר בשעה  9:30כל
אלה שנרשמו לטיול יושבים על כיסאותיהם .הנהג מקבל את האישור להתניע" .אוי!" נשמע הקול
מירכתי האוטובוס" ,שכחתי להביא את הבקבוק בשביל הילד" .כשהיא תחזור עם הבקבוק ,ייזכר
אחר בכובע שנשכח .הטיול יצא לדרך בשעה  .9:52מעתה ואילך אמנם נשרף יותר דלק ,כשהצטרפנו
לטיולים ברכבים הפרטיים ,אבל לפחות החלב הגיע בזמן עם הבקבוקים .טוב ,עכשיו הגענו לגיל
שהבקבוקים האלה הם כבר לא ענייננו.
אבל יש עוד תופעה בטיולים מאורגנים ,והיא אולי דווקא הולכת וגוברת .לטיול יש מדריך ,והוא
למד הרבה כדי לזכות בתואר זה ,וגם התכונן יפה יפה לטיול עם המשכילים האלה מאלון שבות,
שכולם חכמים כולם נבונים כולם יודעים את התורה .והנה ,באמצע אחד ההסברים שלו (בדרך כלל
מההסבר השני ואילך) קם אחד המטיילים – יש לו מה להוסיף מידע אישי (חינם) ומניסיון עוד יותר
אישי ומסווג  -והמדריך עומד מהצד .חלק מהדברים כבר נאמרו על ידו ("הידען" הגיע באיחור ,אולי
עניין של בקבוק או כובע) ,פרטים אחרים תכנן המדריך לספר רק בהפסקה הבאה ,ועוד כמה ידיעות
החליט שלא כדאי להלאות בהן את קהל שומעיו ,לבל יסיחו דעתם מעיקרי הדברים.
אנחנו רוצים לספר לכם שכל זה לא קרה בטיול הנפלא שארגנה לנו חיה גולדברג לגולה הדוויה
הנ"ל (תודה לך ,חיה) .אבל בהזדמנויות אחרות זה קורה וקרה.

ב"ה

תושבי אלון שבות:
הורים ,בוגרים ,חניכים וכל מי שרוח בני
עקיבא מפעמת בו-
בשבח והודיה לה' יתברך אנו מזמינים אתכם
להשתתף

בחנוכת סניף בני עקיבא אלון
שבות
שתתקיים בע"ה ביום שלישי ,י"ב באלול,
.1/9/09
בתוכנית:
 18:00קבלת פנים בסניף החדש,
קביעת מזוזות ,ופעילויות שונות
בחדרים.
 19:15טקס ברחבה לפני הסניף.
תפילת ערבית והרקדה.
נשמח בבואכם
חניכי סניף בנ"ע
אלון שבות
נשמח אם כולם יגיעו בחולצת תנועה.

