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עובדי משרד הוועד וחברי הוועד
מאחלים לכל בית אלון-שבות שנה טובה
ומתוקה!
הודעות ממשרד הוועד

צבי צור בשם המזכירות

מיכלים למחזור נייר:
מועצת גוש עציון בשיתוף ותיאום עם מזכירות היישוב ,הציבה לאחרונה מספר מיכלים מיוחדים
המיועדים למחזור נייר וקופסאות קטנות מקרטון קל (כמו למשל קרטונים של חלב וכו') .כפי שתוכלו
להבחין על המכולות מודבקת מדבקה גדולה המכילה הנחיות ברורות איזה סוג של נייר ו/או קרטון
מותר להשליך אל תוך מכולה זו .אנו מבקשים מאד להקפיד על ההוראות ולשתף עם "הממחזרים"
פעולה.
 12יח"ד  -תחילת עבודות:
בשעה טובה ובאיחור רב ,אישר שר הביטחון למועצה ולוועד בסוף השבוע שעבר ,להוציא לפועל את
בניית המבנה הרביעי במגרש  5021שברחוב התאנה .הבניין מתוכנן להיות בן  12יח"ד ,כאשר  6יח"ד
תהיינה בשטח של כ  150מ"ר ( 6חדרים) ו  6דירות תהיינה בשטח של כ  100מ"ר ( 4חדרים) .באותו
המגרש (במקביל לבניין החדש) ייבנה אי"ה גם גן ע"ש דניאל מנדל הי"ד ,עפ"י תכנון מאד מיוחד
ובמימון המשפחה .כדי לממש את האישור ועל מנת שלא יתחרט ח"ו מישהו 'שם למעלה' ,החליט
הוועד בתאום עם ראש המועצה להתחיל בעבודות הגידור ועבודות העפר ,מיידית .אנו נשתדל מאד
להשאיר את אפשרות התושבים להלך בשביל העולה במגרש זה מרחוב התאנה לרחוב מעלה מיכאל,
בכל תקופת הבניה והפיתוח.

משולחן הוועד

רותי אמרו בשם הוועד

החלטות ועד  7.9.2009י"ח באלול התשס"ט
.1

.2

.18
.19
.3

השלמת סניף בנ"ע ומסירת מפתחות לצוות ההדרכה :הסניף ממש ,ממש ,ממש לקראת סיום אבל
ישנם מספר דברים שעוד דורשים טיפול לפני כניסת החניכים לפעילות בסניף (מחיצה ,ריהוט
וכד') .כמוכן לאורך הזמן כמובן שנמשיך בקידום ופיתוח הסניף .על כן ,התקבלה הצעה שתוקם
ועדה להשלמת ופיתוח הסניף ובה :נציגי ההורים ,נציג ועדת תשתיות ,נציג ועדת בנ"ע
והקומונרית .הכניסה לסניף תהיה רק בגמר העבודות ויעשו כל המאמצים שזה יקרה עד שבת
פרשת נח .בישיבה דננו גם בנקוי שוטף של הסניף .נציגי ועדת חינוך התייעצו עם רוני דיאמנט
בעניין ולדעתו הדרך הריאלית לשמירה על רמת ניקיון מספקת בסניף היא ע"י מנקה חיצוני פעם
בשבוע .עלות משוערת  250ש"ח לכל שבוע  .הוועד לא אישר את הצעת ועדת החינוך להביא מנקים
בשכר ומבקש מהקומונרית לדאוג לנקיון מוצלח יחד עם צוות ההדרכה והחניכים .ובנושא
תחזוקה ושמירה על המבנה באופן כללי הוחלט שוועדת חינוך בשיתוף יו"ר ועדת התשתיות יכינו
מסמך ניהול מבנה ועל בסיס המסמך יימסרו מפתחות הסניף לקומונרית.
אישור תוכנית שיפוץ מרכז גבעת העץ :התוכנית הוצגה במרכז מול המכלת והוצגהגם לתושבים
באסיפה מיוחדת .הגיעו הערות מתושבים לגבי ריבוי העצים שיקשו על שימוש במקום לטקסים,
למשחקי ילדים וכד'.כמוכן העצים יוגרמו להרבה מאוד לכלוך .הוחלט שהוועדה תדבר עם
המתכנן ותבדוק אופציה של הפחתת מספר העצים .מעבר להסתייגות הזאת הוועד אישר את
התחלת הבניה מיד בתום חג סוכות .צבי יוציא את הפרויקט למכרז קבלנים במיידית ובקרוב
נפרסם את לו"ז הפרויקט בחידוש באלו"ש .ברור לכולנו שבגלל המיקום המרכזי של הפרויקט
יהיו ימים שנאלץ "ללכת מסביב"...
אכיפת חריגות בניה :בעקבות מספר חריגות בניה בולטות ,ובעקבות דיון בוועדת הבניה ,דננו שוב
בצורך של היישוב למחות  /לנזוף  /ולפעול לנוכח חריגות תכנון ובניה .בהמשך העלון מתצאו
סיכום חשוב מרותי שפירא ,יו"ר ועדת בניה.
הרכב ועדת חריגים למכרז הזכאות לבניה במגרש  88ברחוב התמר :בוועדה ישבו רותי שפירא,
מאיר הכהן ואנכי .הוועדה תיבחן את כל הבקשות ותציג למליאה את המלצותה.
שוק ארבעת המינים :בכל שנה לקראת סוכות מקימים תושבים ואחרים דוכנים נפלאים למכירת
ארבע מינים וסכך ביישוב .כיום הדבר נעשה ללא תיאום ולצערינו גורם לקושי רב בהכנת בתי
הכנסת לחג .השנה נבקש מכל המוכרים למיניהם לא להכנס למבואות בית הכנסת ולסגור את
דוחנים עד לשעה  10בבוקר ביום ו' כדי לוודא שעובדי הוועד יוכלו לנקות כראוי את בתיה"כ
והרחבות ונכנס לחג כיאה .כמובן שכל שימוש בשלחנות או כסאות דורש תאום מראש עם משרד
הוועד.

סדר יום ישיבת ועד  14.9.2009כ"ה באלול תשס"ט
 .1הצבת קרוואנים ליד השער הדרומי (רותי ש).
 .2סקירת נכסי ועד וייעודם לתש"ע (מאיר)
 .3שבילים במשתלות (בנצי)
סדר יום ישיבת ועד  21.9.2009ג' בתשרי תש"ע
 .1העברת מגרש  50/21לאגודת מתיישבי אלו"ש (מאיר)
 .2התחלת דיון בקרטריונים ל 12-יח"ד בתאנה (מאיר)
 .3אישור רשימת פרויקטים שנבקש עבורם תמיכה מהמועצה בשנת תש"ע (מאיר)
 .4מימון תכנון לחדר קטן בבית הכנסת המרכזי (אליהו)
 .5הטלת סנקציות יישוביות בעקבות חריגות בניה (מאיר)

דרושים
דרושים עובד/ת לניקיון האולמות באלון שבות

דרישות התפקיד:
 .1כושר פיזי מתאים.
 .2אחריות
 .3יסודיות ודיוק בביצוע העבודה.
 .4מגורים בקרבת מקום  -חובה
 .5רצוי  -ניסיון קודם.
היקף משרה 20-30 :שעות בשבוע.
הערה :העבודה היא בשעות גמישות בכל שעות היממה.
או
9932383
מספר:
בפקס
לשלוח
ניתן
לתפקיד
מועמדות
.30/9/09
בתשרי
י"ב
לתאריך
למייל simcha.alon@gmail.com :עד

הודעה חשובה לכל מוכרי ד' מינים ביישוב!
שמחים אנו שבאתם להקל עלינו בהידור מצווה!
כדי שנוכל להדר את החג עצמו ולהכין את הרחבות ובתי הכנסת לקראתו:
• אין להקים דוכנים או להעמיד קופסאות ושולחנות בתוך מבואות בתי הכנסת
אלא רק ברחבות שמחוץ להם.
• יש לפנות את כל מרכולתכם מהרחבות עד לשעה  10:00בבוקר יום ו' ערב
סוכות.
• אין להוציא כסאות או שולחנות מבית הכנסת או האולמות ללא תאום מראש
עם משרד הוועד.

בנייה באלון שבות

רות שפירא

אישורי בנייה
אחד הנושאים בהם מטפלת ועדת בנייה הוא מתן אישור ראשוני וחתימה על תוכנית בנייה המוגשת
אל הוועדה ,תוכנית בנייה לתוספת בדירה או בית קיים.
נראה לנו שיש צורך להבהיר מחדש לציבור את ההליכים הנדרשים כדי לקבל אישור בנייה.
המדובר בתוכנית
• העברת התוכנית לוועדת בנייה של אלון שבות:
הרמוניקה מסודרת של אדריכל ולא על איזה קישקוש או צילום של דף אחד .כל אדריכל יודע במה
מדובר ומה התוכנית צריכה לכלול ,וכל זה כדי שלא תוחזר התוכנית למגיש בטרם שהוועדה דנה
בתוכנית .הוועדה המורכבת גם מאנשי מקצוע עוברת על התוכנית ואם אין חריגה זו או אחרת ,או
טעויות אלה או אחרות (כגון שגיאה בכתובת וכד') התוכנית מקבלת את חתימת משרד הוועד.
אנשים הגרים
• חתימת שכנים:
בבתי דירות צ ריכים להגיש את חתימת השכנים המסכימים לתוספת הבנייה של שכנם .אדם אינו
יכול לקבל היתר בנייה אם השכנים מתנגדים לתוכנית שלו .יש צורך להוסיף (הכי טוב ממש על
התוכנית – או במכתב נלווה) אישור של כל דיירי הכניסה בו מגיש התוכנית גר.
מזכירת משרד
• התנגדויות:
הוועד תולה את התוכנית על גבי לוח המודעות של היישוב למשך עשרה ימים לצורך התנגדויות
של הציבור ,או אי התנגדות שלו.

• פיקדון:
בטרם העברת התוכנית למועצה ,יש לשלם פיקדון במשרד הוועד .גם אדם העושה שיפוצים בביתו
ובמהלך הבנייה או השיפוצים משאיר חומרי בנייה ופסולת בשטח ציבורי צריך לשלם פיקדון זה.
מטרת הפיקדון היא להחזיר את השטח הציבורי באזור הבנייה למצבו הקודם טרם הבנייה .סך
הפיקדון תלוי בסוג הבנייה המתבצעת .סכום הפיקדון יוחזר לאחר אישור מזכיר הוועד כי המצב
בשטח הציבורי אכן חזר לקדמותו.
• הגשה למועצה:
במידה ואין התנגדויות התוכנית מוגשת למועצה לשם קבלת היתר הבנייה.
אדם אינו רשאי לבנות תוספת לביתו ,כולל סגירת מרפסת ,ללא היתר בנייה מהמועצה ,הבונה ללא
היתר זה עובר על החוק ,והוא עשוי לקבל צו הפסקת עבודה ,קנס כספי ואפילו הריסת התוספת
הבלתי חוקית.
כמו כן אדם אינו רשאי לחרוג מהתוכנית שאושרה לו על ידי המועצה .החורג מהתוכנית גם הוא עובר
על החוק.
מעבר לכך יש לעניין היבט חברתי .אדם הבונה בניגוד לאישורי השכנים שלו ,הוא מרמה אותם וגורם
לסכסוכים שאינם נסבלים בחברה מתוקנת.
הוועד דן בשני היבטים של בנייה לא חוקית;
• בנייה ללא היתר,
• בנייה ללא הסכמת השכנים ,כלומר חריגה מהיתר הבנייה ,שניתן לו ,הפוגעת בשכנים.
כאשר אדם יבנה ללא היתר בנייה או אדם יחרוג מתוכנית הבנייה שקיבלה היתר ,משרד הוועד אחר
התראה ,ייזום פני יה למחלקת ההנדסה של המועצה כדי שאדם זה יקבל צו הפסקת עבודה וידרוש
מהמועצה לאכוף את הצו .משלב זה הוועד לא יאפשר לאדם זה להכניס את הפועלים שלו למקום
הבנייה.
כמו כן ישקלו אי מתן שירותים ממשרד הוועד ,כגון השכרת אולמות ,אישורים להכנסת פועלים וכד'.
הוועד ישקול גם את פרסום העבירה בציבור.
הבניין ברחוב התאנה
כידוע בימים אלה קיבלנו את ההיתר המיוחל לבניין  12יח"ד למגרש  5021ברחוב התאנה .התב"ע
כאמור הייתה מאושרת לבניית ארבעה בניינים ,אשר מתוכם נבנו בעבר ,לפני למעלה מחמש עשרה
שנה רק שלושה בניינים בלבד לזוגות צעירים.
הוועד הקודם יזם לייעד את המגרש לבניית בניין מגורים (הרביעי) ולפיתוח גן על חלק מהמגרש,
שינציח את זכרו של דניאל מנדל הי"ד.
הוועד הנוכחי החליט להמשיך ולקדם את בניית בניין זה ,והוזמנה מהאדריכל תוכנית מחודשת של
הבניין ,על מנת להתחשב בצרכים של תושבי ובני המקום ובתוכנית החדשה ניתן מענה ל  6דירות
יותר גדולות ,בגודל של כ 150 -מ"ר ,ו  6דירות קטנות יותר של כ 110 – 100 -מ"ר ,כמו בתכנון המקורי.
שינוי זה דורש מהאדריכל יצירתיות ובימים אלה הוא שוקד על ההערות שוועדת בנייה העירה –
האירה לו.
בעז"ה לצידו של הבניין תקים משפחת מנדל את גן דניאל לזכר בנם סגן דניאל מנדל ז"ל ,שגדל בגוש
עציון ,אהב את הארץ הזאת ,אהב את משפחתו וחבריו ,והיווה דוגמה ומופת .דניאל הי"ד נפל בקרב
עם מחבלים בשכם בערב פסח תשס"ג.
לכולנו צר ביותר המצב הפוליטי בו אנו שרויים בתרומת ממשלת ישראל ,ועוד יותר צר לנו על מצב
הבנייה התקוע אצלנו .אין כמובן לראות שחורות אבל מן הסתם האישור שקיבלנו הוא שירת הברבור
לפני ההקפאה.
יחד עם זה סביר להניח שלו הייתה לאלון שבות תוכנית בנייה אחרת או נוספת ,שהייתה מוכנה בקנה
 היינו מקבלים לה אישור עכשיו.אבל אפשר לומר שלא הצלחנו במשך שבעת החודשים החולפים ,שוועד זה מכהן ,להזיז ואפילו
במילימטר את פרויקט "משתלות צפון" .אף על פי שראש המועצה ,שאול גולדשטיין ,עודד אותנו
להתחיל לממש פרויקט זה ,אנחנו עדיין ממתינים למספר דברים מהמועצה שבלעדיהם לא ניתן לקדם
את הפרויקט.

כמו גם פרויקט גבעת החיש ,אנחנו ממתינים ל'אמנה' ,שעסוקה תמיד ובמיוחד בימים אלה במימוש
בנייה שאושרה במקומות אחרים ,שתגיש לנו חוזה התקשרות עימם כדי לעזור לנו בהבאת האישורים
המתאימים ,ובהצעת בנייה.
ההמתנה הזאת הייתה עכשיו בעוכרינו ,ומעלה ִהרהור בקול רם שיכול להיות שבמצב העכשווי אין לנו
את הכלים המתאימים להזיז "הרים" גבוהים אלה.
בכל זאת נסיים בנימה אופטימית ונתפלל שיבואו ימים שבהם יתממש הפסוק "וְ ִה ִטיפּו הֶ הָ ִרים עָ ִסיס
וְ כָל הַ גְבָ עוֹת ִת ְתמ ֹו ַג ְגנָה" עמוס ט ,יג.

ועדת אירועי שנת הארבעים לאלון שבות מזמינה את הציבור לקחת חלק באירועים הבאים:
תחרות "סוכת הארבעים"  :המשפחות מוזמנות לעטר את סוכותיהם בקישוטים בנושא 40
שנה לאלון שבות .במהלך חול המועד תעבור ועדה בין הסוכות ותבחר את סוכת הארבעים.
משפחות המעונינות ליטול חלק בתחרות מתבקשות להרשם בועד עד יום חמישי י"ג תשרי.
מי שמוכן להתנדב ולהיות חבר בוועדת השופטים – נא להרשם בוועד עד ערב שבת שובה.
שבת אירוח פנימית  :בשבת פרשת לך לך  ,י"ג מרחשוון תערך שבת אירוח פנימית בה משפחות
מהישוב יתארחו אצל משפחות אחרות .בחידוש באלוש הצפוי לקראת סוכות יופיע טופס שבו
כל משפחה המעונינת לארח או להתארח תמלא ותעביר לוועד.
שבת הדור השני – בשבת פרשת וישב – א' של חנוכה יוזמנו בני הדור השני הגרים מחוץ לישוב
להתארח בישוב .במהלך השבת יערכו אירועים שונים שמרכזם יעמוד הדור השני – הן
המתגורר בישוב והן מחוצה לו .אנא התארגנו בהתאם.
בהמשך יצורף לחידוש באלוש לוח שנה מלא עם כל האירועים הצפויים במהלך השנה.
אנו זקוקים למתנדבים לסיוע בארגון האירועים נא לפנות לתמרי הכהן 0523394012 -

תנחומים
לרותי ברס
על פטירת אביה
ר' שלמה אליעזר פרל ע"ה

בעניני ביטחון

איתן ניסן – רבש"צ

בעקבות הפריצות לישוב בתקופה האחרונה בוצעה פעילות מיוחדת של צוות האבטחה.
ביום א  13.9.09נחלנו הצלחה כאשר תפסנו ברחוב האלון ערבי מבית לחם בעל עבר פלילי.
הערבי הועבר לטיפול המשטרה וביום ב בערב הודה בפריצות ושיחזר אותם.
יש לציין לשבח את המאבטחים שנרתמו לפעילות וביצעו אותה על הצד הטוב ביותר וכן את שלומי
השוטר הקהילתי שסייע לנו בפעילות.
מספר נקודות חשובות לתשומת לב הציבור:
לא רק גנב אחד מסתובב באיזורנו ואני מבקש מהציבור להמשיך לנהוג בעירנות ולדווח לביטחון 02-
חשוד.
אדם
כל
על
9309627
יש לבקש מכל אדם שאוסף תרומות אישור מהרב פרל או מהרב רימון אם אין בידו אישור כזה או
שאישורו לא בתוקף יש לדווח לביטחון.
יש לדווח לביטחון על כל אדם לא מוכר שמגיע לביתכם ומציע את עצמו לעבודה או למתן שירותים
אחרים.
מומלץ לנעול היטב את דלתות וחלונות הבית בשעה שאין איש בבית ובשעות הלילה.

חשוב מאד:
כאשר מזהים אדם חשוד (ובכל מקרה שמדווחים לביטחון) יש לדווח מבלי שהחשוד ירגיש ,מכו כן
צריך להשתדל לשמור קשר עין עם החשוד על מנת שנוכל להגיע אליו במהירות.
העסקת עוזר/ת בבית.
נתקלנו בעבר בגניבות שבוצעו בשיתוף עם עוזר/ת בית.
כמובן שעם הכנסתם לביתכם גורם פלילי הוא עלול להיות מסוכן מבחינות נוספות.
מומלץ לבדוק היטב את מי אתם מכניסים לביתכם לכל צורך ועניין.
לטרמפיסטים.
ההתראות על כוונה של ארגוני טרור לחטוף טרמפיסטים עולה מדי פעם שוב לכן הקפידו על כללי
זהירות:
עצירת טרמפים רק בתוך ישובים או בטרמפיאדות מאובטחות ,לפני עליה לרכב לבדוק היטב
שהתנהגות הנהג תמימה ואין אנשים חשודים ברכב וכו'.
להזכירכם סכנות לטרמפיסטים אורבות לא רק מטרוריסטים.
זכרו אם עליתם על הרכב הלא נכון הסיכויים שלכם להיחלץ מבלי להיפגע נמוכים מאד.

לכל משפחת אלון שבות היקרים!
התרגשנו מהחיבוק החם ןהאוהב שלו זכינו במהלך השבעה.
שוב נחשפנו לכח המתקבל מקהילה אוהבת ותומכת.
בתפילה לנחמת ציון וירושלים
יוסף ולאה פרידלר אבי ועדינה
ומשפחותינו
בעקבות הפגיעה במערכת החינוך בידי ראש המועצה

הדר ליפשיץ

שאול שלום,
החלטתך לפגוע במערכת החינוך בגוש-עציון ,כחלק ממאבקים תקציביים בין השלטון המקומי למשרד
האוצר חמורה בעיניי מהסיבות הבאות:
א .אינני יודע אם תביעת הרשויות צודקת .אינני יודע מה כל תביעותיהם ,המחייבות ירידה לפרטים.
על פניו מס הבצורת מוצדק (אצלנו בבית הייתה לו השפעה חיובית) .ולגבי הקיצוצים  -אינני יודע אם
עדיף לקצץ בביטחון ,במשטרה ,בחינוך ,בבריאות ,ברווחה או בשלטון המקומי .הבעת עמדה בנושא
מחייבת את לימודו המעמיק .אינטואיטיבית יש לי הערכה על ההבנה המקרו-כלכלית של נתניהו
מהממשלה לעומת שלמה בוחבוט מהשלטון המקומי לנוכח המשבר הכלכלי העולמי ,והשלכותיו
לישראל ,סכנת האינפלציה והריסון הפיסקאלי המתחייב למונעה .אבל האינטואיציה איננה מספיקה
להבעת דעה בהירה בנושא.
ב .גם אם הייתי חושב שהתביעה צודקת ,אסור לגוף שלטוני להשבית את המוסדות עליהם הוא
מופקד .אוי ואבוי אם מאבקי התקציב בין משרדי הממשלה השונים יהיו כרוכים בהשבתות הדדיות.
ליצמן ישבית את מערכת הבריאות ,סער יסגור את בתי הספר ,אהרונוביץ' ישבית את השוטרים וכדו'.

ג .גם אם מותר להשבית ,הדבר צריך להיעשות רק כשכלו כל הקיצין .סימן לדבר  -הסכמה גורפת בין
ראשי השלטון המקומי על השבתה .בהיעדר הסכמה כזו  -אסור לפתוח בשביתה .רובם המכריע של
ילדי ישראל למדו כרגיל ,בהתאם להחלטת ראשי הרשויות שלהם.
ד .גם אם היה מותר להשבית ,אסור לפגוע במערכת החינוך .השבתת תינוקות של בית רבן היא אמצעי
אחרון ,ובקושי הותר לשביתות עובדים .בוודאי לא ככלי לנושאים כלליים .יש לרשויות אמצעי לחץ
אחרים.
ה .גם אם היה מותר לפגוע במערכת החינוך ,לרשויות הנהנות מפטור משביתות מורים ,גננות וכדו',
אסור להשבית .אם ארגוני העובדים ,להם הזכות הטבעית והבלתי נתונה לערעור לשבות ,מקלים על
רשויות קו העימות ויו"ש ,שבעתיים צריכים לנהוג כך ראשי הרשויות .כפי שאמרה לי הבוקר גננת
"עשרים וארבע שנים לא שבתו כאן ,כשהיו שביתות למען שכר המורים ,הגננות והסייעות ,ועכשיו
שובתים?" .לשביתה היום תהיה השפעה שלילית לא רק בפני עצמה ,אלא גם בהשלכותיה לשביתות
הבאות.
ו .גם אם היה מותר לרשויות כנ"ל להשבית את מערכת החינוך ,לך אסור להשבית את מערכת החינוך
בגוש עציון .מי כמוך יודע מה מתיר החוק ומה משלמים ההורים לחינוך בבתי-הספר .ודי לחכימא.
לגבי טענתך על הפגיעה האנושה בשירותי המועצה .אני מתרשם כי מצבה הכספי של המועצה איתן,
ובוודאי אתה ,סגנך והמנכ"ל ראויים לשבח על כך .אני מניח כי אילו הייתה מצוקה כלכלית למועצה,
היא לא הייתה מרימה את מיזמי התיירות המרשימים ומסעות המיתוג המושקעים.
שנה טובה.

הדר שלום וברכה
הנושא רחב ,ובהתכתבות הפומבית במייל בינינו ,העלו חברים שונים הערות חשובות .אכתוב כמה נקודות
שחשובות לכלל הציבור.
 .1לא היתה השבתה בגוש עציון – בסה"כ יום הלימודים הסתיים מוקדם מהרגיל .כמו שקורה
גם מסיבות אחרות במהלך השנה.
 .2עד היום לא השתמשנו בכלי השביתה ,אך הפעם לא יכולתי אחרת .הקיצוץ הנוכחי בא על
גב קיצוצים קודמים וקשים .לשם ההדגמה :בראשית עבודתי כראש מועצה התגוררו בגוש
עציון כ 9,000-תושבים ,ותקציבנו ממשרד הפנים היה כ 20-מליון  .₪היום יש בגוש כ-
 15,500תושבים ,כן ירבו ,אך תקציבנו הוא רק  12מליון  ,₪ועוד לא חישבנו את עליית
המדד.
 .3כבר היום מרגישים מזכירי הישובים והתושבים את הקיצוץ במה שאנו יכולים לתת .עד
היום ,הצלחנו להשיג תקציבים חד פעמיים שונים – שהולכים ונעלמים ,התייעלנו וחסכנו –
גם על חשבון עובדי המועצה ,אך הגענו לקצה .אני שמח שאתה חש שהמועצה איתנה ,אך
זה מכיוון שאת הקיצוצים ספגנו בצורה שתפגע בתושבים כמה שפחות .המצוקה היא
אמיתית.
 .4התשלומים שאנו גובים עבור חינוך אינם מעשירים את קופת המועצה ,ההיפך -המועצה
מוסיפה עוד מתקציבה על מנת להעניק חינוך טוב יותר :הקטנת כיתות ,הוספת הקבצות,
תגבור למצויינים ולחלשים ועוד.
 .5אכן לא היתה הסכמה גורפת של ראשי השלטון המקומי על השביתה ,בשל סירוב רשויות
עשירות ,שעומדות בזכות עצמן ללא סיוע משרד הפנים ,לתת כתף למאבקן של המועצות
החלשות יותר .לשמחתי ,ראשי רשויות רבים מיו"ש בחרו יחד איתי להצטרף הפעם ,ובהם
מעלה אדומים ,אריאל  ,בית אריה ,בנימין וקרני שומרון .הסולידאריות שלנו עם חברינו
מאופקים ,שער הנגב ,נצרת עילית ,מבואות החרמון ועוד ,חשובה מאוד.
 .6אם תמומש תכנית הקיצוץ לשנים  ,2009-2010תהיה לנו בעיה בהפעלת המועצה ותשלום
המשכורות .לא נוכל להעביר כסף לתגבור לימודים ,לא נוכל לקדם את התיירות לגוש עציון
(ואני גאה בבחירת הכיוון וההישגים בתחום זה) ,לא נשקיע בתכנון לישובים ועוד .כשזה
יקרה ,נשאל את עצמנו מה עשינו כדי למנוע את הגזרות .אני פועל בכל העוז להשגת

משאבים ,ואשתדל להימנע מהשבתות כל כמה שאוכל .אך אם נצטרך להשבית  -תדעו
שבאמת אין ברירה.
שאול גולדשטיין  -ראש המועצה

מגבית חגי תשרי תש"ע ( 5770לבריאה)
נפתחה המגבית לחגי תשרי באמצעות קופת הצדקה אלון שבות,
לצערנו ,הצורך לסיוע גדל במידה ניכרת ועלינו להיות עירניים למצב הזה.
וכל המקדים הרי זה משובח ,ויבורך.
תרומות ניתן למסור לידי:
הרב גדעון פרל הרב יוסף צ .רימון
ר' יצחק מאיר רוזנברג
פרופ' יעקב כץ
כמו כן ניתן להפקיד ישירות לחשבון בנק המזרחי אלון שבות ,חשבון מס 453534 .נא
לציין שם המפקיד על הקבלה של הבנק.
ותשובה ותפילה וצדקה – מעבירין את רוע הגזרה

בברכת כתיבה וחתימה טובה

התנצלות

מערכת חידוש באלוש

ברצוננו להתנצל בפני פנינה ברנדר על שיבוש שם משפחתה שפורסם בכתבתה בגליון "חידוש באלו"ש
הקודם.

שעות פתיחת הספרייה בחגים
ערב ר"ה (יום ו)
ערב יוה"כ (יום א)
ערב סוכות (יום ו)
חוה"מ סוכות
(יום א' ויום ד(

פתוח
ס ג ו ר
פתוח
פתוח

בין השעות 9-12
בין השעות 9-12
בין השעות  10-1בלבד

בספר חיים טובים תיכתבו ותיחתמו לחיים ולשלום!
בחוה"מ סוכות תתקיים פעילות מיוחדת בספרייה

"מספרי סיפורים יהודיים"

יום א' ט"ז בתשרי ()4.10
בשעה  11.00בבוקר
שחר לבבאל מספר ומציג
"חסד בגלי הים"
כניסה להצגה ולהפעלה  10שקלים

ביום ד' י"ט בתשרי ( )7.10בשעה  11.00בבוקר
נעמה מאיר מציגה ומפעילה
"אתרוג או סוס"
כניסה להצגה ולהפעלה  10שקלים

ועדת יולדות ישובית
ועדת יולדות מחפשת מתנדבים לרענן את שורותיה.
אם את/ה בעל/ת רוח התנדבות ורצון טוב ,נשמח לצרף אותך לצוות הוועדה.
אנו רוצים להודות לרבקה אפלבום שהצטרפה ומחליפה את מיכל לנדר בגזרת רח' כ"ח באייר
(בנייה רוויה).
בהזדמנות זו רצינו להודות למיכל על העבודה הרבה בשנים האחרונות.
המעוניינים להצטרף יכולים לפנות לעדי לנדאו בטלפון .9938131

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לעוזי ומעיין צפדייה ,ליצחק ולאה צפדייה ולרוזה מוהדב להולדת הבן ,הנכד ,הנין.
לנתן ואילה נתנזון להולדת הבן .ברכות גם למאיר ונטע אורבך  -הוריו המאמצים של נתן.

בשנת הלימודים הקרובה יהיה על בננו להגיע בכל בוקר לרמת שלמה (רכס שועפט) עד השעה  .7.20אנו
מחפשים מישהו שנוסע בקביעות בבקרים לירושלים ,באופן שהוא יוכל להצטרף אליו ,אפילו להמשיך
באוטובוס ,ולהגיע לישיבה בזמן .נשמח כמובן להשתתף בהוצאות הנסיעה.
גם מישהו שנוסע רק בחלק מימי השבוע נשמח לדעת על כך.
נודה מאוד לכל מי שיכול לסייע לנו בעניין ,ולהודיענו לטל .9932649 .אפשר להשאיר הודעה בתא
הקולי.
משפחת גולדשמידט
בתודה,

שיעור נשים עם הרב רימון
ציבור הנשים מוזמן למפגש עם הרב רימון
בעשרת ימי תשובה
ביום שלישי ד' בתשרי ( ,)22.9בשעה 21:00
בעליית חנה טובה בבית הכנסת הספרדי בשכונת גבעת הברכה.
מהם הכוחות האמתיים שלנו?
גילוי כוחות דרך מצוות התשובה
כולכן מוזמנות

לבנות כתות ו' ואמותיהן

אודליה פרנמוס

אי"ה נתחיל בחודש חשוון סדרה של  6-8שיעורים במסגרת "שנת בת המצוה" .השיעורים יהיו בתדירות של
אחד לחודש.
אמהות שמעונינות להעביר שיעור (כמה אמהות יכולות ,כמובן ,להצטרף להעברת שיעור אחד) מוזמנות להודיע
לי על מנת שאוכל לשבצן בתאריך שנוח להן.
השיעור הראשון יועבר אי"ה בחשוון על ידי שני טרגין .תישלח תזכורת סמוך לשיעור.
אמהות ובנות שרוצות להשתתף-נא אשרו השתתפותכן אצלי או אצל שני (אפשר להשאיר הודעה) על מנת שנוכל
להתארגן כראוי.
בברכת כתיבה וחתימה טובה

למי תודה למי ברכה -חנוכת סניף בני עקיבא
בשעה טובה ובטקס נרגש זכינו לחנוך את סניף בנ"ע החדש.
רבים סייעו ,רבים הושיטו יד ,תודה מיוחדת לכל אחד ואחד.
לג'רמי המסור ,חדור האמונה ,שהשקיע לילות וימים להשלמת המבצע.
תודה ,ושוב תודה מכל התושבים ,הורים ,מדריכים ,ובעיקר חניכים.
לאנשים שדאגו לכסף לבניית הסניף ,ולתושבי אלון שבות שהרימו תרומה.
ואין צורך להוסיף  -שעדיין ניתן להצטרף לרשימה...
לחברי הוועדים ,בהווה ובעבר ,שתמכו כספית וסייעו ככל האפשר.

לעובדי המשרד -על עזרה וארגון להפליא.
ותודה לרוני על העבודה המסורה ,ועל שהוצאת אותנו מאפילה לאורה...
לשי וייסבורט על הדאגה לפרטים הקטנים ,והכל בצנעה ובשקט ,מאחורי הקלעים.
לאהוד ולאה – הקומונר הראשון והקומונרית הצעירה,
על הנחיה בטוב טעם ,ועיצוב תמונות של פעם.
לבית הכנסת הספרדי על ארון הקודש והבימה ,ולמשה אבוחצירה על הנגרות וההתאמה.
לרוני חדיד על תרומה של ויטראז' מסביב ,כדי שמראה בית הכנסת יהיה מרהיב.
לשרה שני ושרון ברנד ולכל שאר העוסקים במלאכת הפסיפס  ,התוצאה מדהימה ,מאירת עיניים.
תבורכו מן השמיים !
לעדי לנדאו על הכנת מצגת תמונות.
לתמר סיטרון על עזרה ,אכפתיות ,וספר זיכרונות.
לרוג'ר שפיצר על עריכת הסרטים והרבה סבלנות,
ולציון ומכולת 'נמצא' על סבסוד הכיבוד.
לישיבת 'הר עציון'' ,מכללת הרצוג' וזהר כהן ,שלכל בקשה של ציוד – נענינו ב" :כן",
והובילו במה ,סטנדר ,כסאות ,ברקו ,מסך ועוד ...ועל כך מכולנו – חן חן!
לכל החניכים ולצוות ההדרכה המדהים ,שעזרו את הטקס להרים.
ובמיוחד  -לנורית רוזנברג ועקיבא פרידמן ,שעבדו ללא לאות והשקיעו הרבה זמן...
לשלומית הקומונרית היוצאת ,ולענבר הקומונרית הנכנסת ,דרך צלחה ועשייה ברוכה,
שנה טובה ,והרבה הצלחה.
שנזכה כולנו שהבניין יתמלא אורה ,ושתשמע ממנו קולה של תורה ,
ויעמוד הוא איתן על יסודות אהבת האדם ,והגשמה ,והתיישבות ותרומה לעם.
ויתמלא בקולות של משובת נעורים ,רצינות ,ערכים ,וגם כייף חיים.
ונדע להעריך ולשמור על זה הבניין המיוחד ,לשנים רבות ,בע"ה  -לעדי עד!
תודה לכולם ושנה טובה  -צורית אליצור

מבצע התרמה מיוחד ליד שרה בגוש עציון
את התרומות באלון שבות מרכז זאב וולק

בעקבות הירידה החדה בהיקף התרומות מחו"ל ליד שרה ,התארגנו מספר תושבים מיהודה ושומרון
למבצע התרמה .מספר ישראל סט ,העומד בראש ההתארגנות" :לאחר פציעתי ,מתנדבי יד שרה עזרו
לי המון .בלעדיהם לא הייתי מצליח להשתקם .כמוני יש מאות בישובים שלנו שנעזרו בהם גם כן .יש
להם הרבה סניפים במטה בנימין והם תמיד מוכנים לסייע בהשאלת ציוד רפואי ,בנסיעות ב'נכוניות'
ובשירותים נוספים .בימים אלו כשהם נמצאים בקשיים ,זו ההזדמנות שלנו להחזיר טובה" .בשבועות
האחרונים פנה ישראל לרכזי ישובים ולגבאים שהתנדבו להתרים ולאסוף תרומות .לדבריו ההיענות
היתה מאוד אוהדת .סט מציין כי בימי האינתיפדה הקשים רכשה יד שרה רכב שרות ממוגן ו'נכונית'
ממוגנות להסעת נכים ,והמשיכה להעניק שירות לילות כימים על אף שחברות מסחריות נמנעו
מנסיעה בכבישים אלו באותה תקופה.
לקראת מבצע ההתרמה בחודש אלול ובימים הנוראים ,כתב הראשון לציון ,הרב מרדכי אליהו
שליט"א ,מכתב המלצה ליד שרה" .בעשרות שנות פעילותה ,הביאה יד שרה להצלתם של חולים
מסוכנים ,ועזרה גדולות ונצורות בהקלה על חולים ובני משפחותיהם...לנוכח המשבר העולמי יש חשש
כי ח"ו יתמ עטו הפעולות ורכישת מכשירים חיוניים ועל כן בעמדנו בפרוס הימים הנוראים ,פונה אני
לאחינו בית ישראל כי ירימו משאת תרומה נכבדה לביצור וחיזוק יד שרה" ,כותב הראשון לציון.

יד שרה היא אחת מעמותות ההתנדבות הגדולות בישראל אם לא הגדולה שבהן .ביותר מ 100-סניפים
ברחבי הארץ מסייעים אלפי מתנדבים בהשאלת ציוד רפואי ,בהתקנת לחצני מצוקה המחוברים למוקד
יד שרה ,בהסעת נכים ב'נכוניות' –רכבים עם מעליות ,בטיפולי שיניים לקשישים ,בביקורים אצל
מרותקי בית ,בייעוץ משפטי לקשישים ,בהפעלת משחקיה לילדים מיוחדים ועוד ועוד .ב 33-שנות
פעילותה סייעו המתנדבים לכל משפחה שנייה בישראל .יד שרה אינה זוכה לתקציב ממשלתי שוטף
ופעילותה ממומנת בעזרת תרומות.
הנהלת יד שרה הודתה לישראל סט ולחבריו על ההתארגנות" .בתקופה קשה זו ,אנו אסירי תודה על
כל התארגנות שתאפשר לנו להמשיך ולשרת את תושבי ישראל .זו הכרת תודה וביטוי מושלם של
ערבות הדדית" ,אומר שלמה לוברבום ,מנכ"ל יד שרה.
המבקשים לתרום ליד שרה יכולים לפנות לזאב וולק שהתנדב לאסוף את התרומות .לכל התרומות
תינתן קבלה .המעוניינים יכולים לפנות ישירות ליד שרה בטל'  *6444מכל טלפון או דרך האתר
המאובטח של יד שרה .www.yadsarah.org.il
לפרטים נוספים :ישראל סט ,טל' .054-526-2354

כל אוהבי המוסיקה למיניהם מוזמנים לבקר בחנותנו
שירות מקצועי ומהימן ניתן ע"י דוד ליפשיץ (פסנתרן ומוסיקאי מחונן).
תוכלו למצוא מרעשן איכותי ועד לפסנתר יפאני איכותי (באישור מכון התקנים).
מבחר עצום של גיטרות ברמות שונות ,כינורות ,מערכות תופים וכלי נשיפה.
מחלקה גדולה של כלים להשכרה באיכות מעולה ובתנאים מצוינים.
ספרות מוזיקלית ,אביזרים לכל כלי הנגינה ברמות שונות ודוכן דיסקים.
נשמח לראותכם!
באיחולי שנה טובה ומתוקה – הכל-בו למוסיקה מרים קופולוביץ.
יום ו' 9:00-14:00
9:00-12:00
שעות פעילות :ימים א' – ה'
לגבי ערבי חג וחול המועד כדאי להתקשר מראש 9938470 :דוד  054-8036751מרים ??? -

ארבעת המינים
סט מהודר א 80 -
סט מהודר ב 65 -
סט כשר 50 -
לפרטים והזמנות דניאל בן-חמו 0525-992721
אתרוגים – אתרוגים מפרדסי אנטמן ,כפר חב"ד
{אתרוגים תימניים בהכשר הרב מחפוד והרב שלום הכהן במחירים מיוחדים}
הדסים – הדסי צפת מן – בהכשר הרב וויס
הדסי נוב רמת הגולן – בהכשר הרב אריאל
לולבים  -עמק חפר ,אל עריש {בקעה  -קורא או זן דרי -במחירים מיוחדים}

