בס"ד

ט"ו באלול ,פרשת "כי-תבוא" ,תשס"ט
( 4בספטמבר )2009
גיליון 322

מידעון אלון שבות

כניסת שבת
18:41

יציאת שבת
19:36
–––––––––––––––––––––––––––

לאמא לאה
למירי ,אלחנן ,הילה ,ירון ,שאולי ,נועם ונתנאל
לאחים ולאחיות ולכל המשפחה
תושבי אלון שבות משתתפים באבלכם הכבד
על פטירתו של יקירכם

ר' יצחק סמואל ע"ה

הודעות ממשרד הוועד

המזכירות

שעות קבלת קהל:
לאחר חזרתה של תהילה לעבודה במשרד וכניסתה של ג'ודי ,מנהלת חשבונות חדשה ,חלו שינויים
בשעות קבלת הקהל במשרד הוועד ,כלהלן:
משעה  8:00עד השעה 14:30
ימים ראשון ,שלישי ורביעי
משעה  8:00עד השעה 13:00
ימים שני וחמישי
משעה  8:00עד השעה .11:00
יום שישי
פרסום בחידוש באלו"ש:
אנחנו שבים ומזכירים כי מי שמעוניין לפרסם בחידוש באלו"ש ,ברכות ,מאמרים ,הודעות וכד' ,צריך
להעביר זאת במייל עד ליום שני בבוקר ,של אותו השבוע בו מתפרסם העלון .להזכירכם העלון יוצא
לאור אחת לשבועיים.
כתובת המייל למשלוח מודעותzipi@vaadalonshvut.org.il :
'אגרת בצורת':
לפני כשבועיים חולקו בתיבות הדואר של כל התושבים דפי הסבר בנושא אגרת בצורת (היטל צריכת
מים עודפת) .שלושת הדפים הראשונים הם הסבר מפורט לנושא ההיטל המיוחד שהכנסת החליטה
עליו ,ו הדף הרביעי הוא טבלה שעל כל משפחה למלא ולהחזירה למשרד הוועד בצירוף צילום תעודת
הזהות של כל דייר שמעל גיל  18המתגורר בבית ,וצילום של ספח תעודת הזהות של ההורים.
עד כה הוחזרו אלינו מס' מועט של טפסים ,ולכן מצאנו לנכון להדגיש כי עפ"י החוק החדש משפחה
שלא תחזיר את הטבלה לאחר מילויה את וצילומי תעודת הזהות במועד הנקוב בדפי ההסבר ,חיוב
המים לאותה המשפחה יהיה כאילו בבית מתגורר אדם אחד בלבד.

לאור הניסיון הקצר שצברנו בשבועיים האחרונים ,ברצוננו לחזור ולהדגיש שעל כל משפחה להעביר
למשרד הוועד ביחד עם הטבלה המלאה ,צילום של תעודת הזהות של כל אחד מהמתגוררים בבית
שהוא מעל גיל  ,18וצילום ספח תעודת הזהות של שני ההורים בו מפורטים כל הנפשות שמתחת לגיל
 18המתגוררים בבית.
מכרז לבית דו משפחתי ברחוב האגוז:
כפי שפורסם מע"ג לוחות המודעות ,בדוא"ל היישובי וכפי שמפורסם גם בעלון זה ,ההרשמה למכרז
לזכאות ליחידת דיור אחת (מתוך שתיים) ,התחילה ביום א' שעבר ( ,)30.08.2009למשך שלושה
שבועות .חשוב לשוב ולציין כי משפחה שיש לה חוב בוועד ,תהיה מנועה מלהשתתף במכרז ,בטרם
תסדיר את כל חובותיה במשרד.
מקווה גברים :תושבים הטובלים במקווה הגברים ,מתבקשים לפנות את המגבות ו/או כל פרטי לבוש
אחר ממלתחות המקווה עד למוצאי שבת כ"ג באלול ( .)12.9ציוד שיישאר במקווה ביום ראשון
בצהריים -יילקח.

משולחן הוועד

רותי אמרו בשם הוועד

בעלון השבוע ...דברים קורים שדורשים את תשומת ליבכם! מכרז הדו-משפחתי ברח' התמר יצא לדרך ,נתלו
תוכניות לשיפוץ המרכז ,הורים של ילדי הגנים נקראים לדגל .חשוב שתעיינו ,תחשבו ותפעלו!

החלטות ועד  24.8.2009ד' באלול תשס"ט
.1

.2
.3
.4

מועדונית שעורי בית – בעקבות פרסום התוכניות לציבור ,התקבלו מספר התנגדויות לגבי המיקום המוצע.
נ ערכה ישיבה וכל המעוניינים הוזמנו להציג את עמדתם .כל הנוכחים תמכו בהחלט במציאת מקום טוב
למועדונית אך התנגדו לבניית-טלאים שתחסום בניה עתידית מושכלת יותר במגרש שמאחורי שלוה .במקביל,
התקבלה גם התנגדות חד-משמעית מרב היישוב לאחר שהובהר שמימון הפרויקט בא מקרן נוצרית בעלת
קשרים עם מיסיון .בעקבות התנגדותו של הרב ,משך היישוב את הסכמתו למועדונית החדשה ובמקום זאת אנו
פועלים נחרצות למצוא פתרון הולם אחר להרחבת המועדונית.
רכז חברתי לבנ"ע – הוועד אישר את צירופו של אריה ברטוב לשורת רכזי הנוער והחברה ביישוב והחל מחודש
ספטמ בר ישולב כרכז חברתי לסניף בנ"ע (ברבע משרה).
יוצאים למכרז! – כל עבודות ההכנה למכרז לדו משפחתי ברחוב התמר הושלמו והוועד אישר את התחלת
המכרז .פרטים בהמשך העלון .ד"א אפשר כבר לראות את הטרקטור בשטח בביצוע עבודות העפר והתשתיות.
גן שמיני – הוועד אישר את פתיחתו של גן שמיני במימון משותף של המועצה והיישוב .פרטים מלאים בהמשך
העלון.

סדר יום ישיבת ועד  7.9.2009י"ח באלול תשס"ט

•
•
•
•
•

קבלת אחריות על מבנה סניף בנ"ע עם השלמת בנייתו( ,בנצי).
אישור רשימת פרויקטים שנבקש עבורם תמיכה מהמועצה בשנת תש"ע( ,מאיר).
סקירת נכסי ועד ,הכנסות וייעוד( ,מאיר).
אישור תוכנית שיפוץ רחבת מרכז היישוב בשכונת 'גבעת העץ' למעט הסתייגויות
תושבים( ,בנצי).
הרכב ועדת חריגים למכרז התמר( ,מאיר).

לכל הורי ילדי הגנים באלון שבות
לקראת אמצע חודש אוגוסט  ,2009הושלם מהלך שיבוץ הילדים לגנים באלון שבות ,הלומדים בגנים
שבמסגרת גני הילדים של המועצה .מספר הילדים שנרשמו עד אז ,תאם את תקני משרד החינוך לפתיחת
שמונה גנים (כן ירבו) ,ובהתאם לכך נערך השיבוץ .ביום שלישי האחרון ,25.8 ,קיבלנו הודעה מהמועצה
שמספר הורים ביטלו את הרשמת ילדיהם ,ולכן ע"פ תקן משרד החינוך ניתן לפתוח שבעה גנים בלבד.
בשלב זה עמדו בפנינו שתי אפשרויות:
א-.להתחיל שיבוץ מחדש לשבעה גנים
ב -לנסות לפתוח בכל זאת שמונה גנים בידיעה שנאלץ למצוא מקור תקציבי אחר של כ210,000 -
 ₪לצורך פתיחת הגן השמיני.
שיבוץ חדש לשבעה גנים לא היה משאיר לנו שום גמישות בחלוקה ולפיכך היה גורם ל:
 .1ממוצע של כ  35ילדים בגן.
 .2יצירת גנים רב גילאיים.
 .3שיבוץ ילדים בגן בשכונה שאיננה שכונת מגוריהם.
 .4חוסר יכולת מוחלט להיענות לבקשות מיוחדות של הורים לגבי הגן המועדף.
 .5שינוי ברגע האחרון של הגן עבור מספר גדול של ילדים (לעיתים אפילו אחרי מפגש ראשון עם
הגננת).
לכל המעורבים בנושא הייתה ברורה המשמעות של שיבוץ מחדש ולכן נעשו מאמצים מרובים להימנע
מהליך זה .המועצה ניאותה לבקשת הוועד לממן שני שליש מהעלות –  ₪ 140,000ועל כך אנו מודים
להם ועל הוועד הוטל למצוא מקור מימון ל  70,000הנותרים .הוועד ,בראותו למול עיניו את השיקולים
הערכיים והחינוכיים בנושא ,ומתוך הנחה שרוב מוחלט של ההורים אכן מעדיף את הפתרון המוצע של
שמונה גנים ,החליט לקבל את הצעת המועצה ובעקבות כך  -לפנות להורים בבקשה לממן חצי מסכום זה
( ,)₪ 35,000ע"י תשלום חודשי של  ₪ 15עבור כל ילד ( ₪ 25למשפחות עם שניים או יותר ילדים
בגנים) .אנו פונים לפיכך לכל ההורים להשתתף בנטל חשוב זה  .הורים שמתנגדים להשתתף בנשיאה
בנטל זה ,מתבקשים להודיע על כך בכתב למשרדי הוועד ,עד לערב ראש השנה הבעל"ט.
מי שמעוניין לשאול ,להעיר או לברר דברים בנושא ,יכול לפנות בשעות הערב למאיר הכהן בפלאפון 054-
.566-4691

פתיחת הרשמה להשתתפות במכרז לרכישת מגרש ברחוב התמר

ועד היישוב פונה ומודיע בזאת כי נפתחה ההרשמה למכרז לזכאות רכישת מגרש ברחוב התמר ע"ב
מכרז הקריטריונים שהופץ בעבר לידיעת ציבור התושבים.
סה"כ מספר הדירות שייבנו בפרויקט זה הם  2יח"ד ,במבנה אחד (דו-משפחתי) ,בהתאם לאישורים
שקיבל הוועד מהרשויות המוסמכות לעניין זה .הזכאות להירשם למכרז היא כמפורט במסמך
הקריטריונים.
כדי להשתתף בהרשמה יש להגיע למשרד הוועד מיום ראשון ,י' באלול תשס"ט ,30.08.2009 ,ועד ליום
חמישי ,כ"ח באלול תשס"ט 17.09.2009 ,בשעה  ,14:00על מנת להירשם ולקבל את כל הניירת
והתוכניות לעניין זה .בעת ההרשמה על המועמד לשלם לוועד סך של  1,000שח' אשר לא יוחזרו
לנרשם בין אם הוא יימצא (בסופו של התהליך) זכאי להקצאת הדירה ובין אם לא .הנתונים הערוכים
בחוברת המכרז ניתנים לעיון במשרדי הוועד לכל מי שמעוניין ,במועדים שנזכרו לעיל ובשעות
העבודה במשרד הוועד.

חריגים
.1

תושב שבבעלותו נכס המונע ממנו לגשת למכרז ע"פ מסמך הקריטריונים ולדעתו ישנם
נסיבות המצדיקות לחרוג מכללים אלו לגביו :עליו הירשם למכרז במועדים שהוזכרו
לעיל .להחזיר את השאלון המלא בצירוף הבקשה החריגה ונימוקיה ,עד למועד שנזכר

.2

לעיל .במקרה בו יחליט הוועד שלא לקבל את הבקשה החריגה דמי ההרשמה יוחזרו
לתושב.
לתושב המעוניין בשיפור הניקוד בגין סיבות מיוחדות :עליו להירשם למכרז במועדים
שהוזכרו לעיל .לצרף לשאלון המלא בקשה בכתב בה יפורטו כל ההסברים/הנימוקים
לסיבות המיוחדות .דמי ההרשמה לא יוחזרו לתושב ,בין אם קיבל הוועד את בקשתו
לחריגים ובין אם לא.

יאוחר מיום

את השאלונים ואת הבקשות לחריגים לאחר מילויים ,יש להחזיר למשרד הועד לא
חמישי ,כ"ח באלול תשס"ט 17.09.2009 ,בשעה  .14:00שאלונים שיגיעו למשרד הוועד
לאחר מועד זה ,לא ישתתפו במכרז.

פרטים נוספים אפשר לקבל במשרד הוועד בשעות העבודה במשרד.

תנחומים
ליוסף-צבי ולאה-פייגע-חיה פרידלר
לעדינה ברנשטיין
לאבי פרידלר
על פטירת הבן  -האח
ר' יצחק אריה ע"ה

תנחומים
לטרי בלקין
על פטירת אמה
הגב .מרים (מירל) ע"ה

במלאת שנה לפטירתה של יקירתנו

שלומית ברוכי

ע"ה

נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה
ביום ראשון כ"ד באלול תשס"ט.
 – 17:45אזכרה בבית העלמין האזורי
 – 18:30באולם האירועים בשכונה הותיקה:
תפילת מנחה
לימוד משניות – סיום ש"ס
הרצאה חידושים בחקר ירושלים הקדומה
המרצה :מר שחר שילה
תפילת ערבית
המשפחה

שיקום רחבת המרכז
ועדת תשתיות פרסמה על לוח המודעות של השכונה הותיקה תכנית לשיקום רחבת המרכז בשכונת
"גבעת העץ".
עקרונות התכנון:
 שמירת המבנה הבסיסי הקיים ככל שניתן, הנגשת סניף הדואר, שמירה על אזור לכינוסים ואירועים ציבוריים, יצירת אזור מוצל לישיבה והליכה, שמירה על צירי התנועה, שיפור הריצוף הגינון תוך מתן פתרונות ירוקים חסכוניים.מי שנמנע ממנו להשתתף בפגישה ביום ד' יוכל לראות את ההדמיה הממוחשבת בתאום איתי במייל
benrudel@gmail.com
אנחנו מעודדים את כל התושבים לעיין בתוכנית ולשלוח הערות בכתב למשרד הוועד עד לתאריך כ"ב
באלול .11.9.2007
בברכה,
בנצי רודל יו"ר ועדת תשתיות

ענייני ביטחון

איתן ניסן / /רבש"ץ

בחודשיים האחרונים ,ואף השבוע ,בוצעו מספר פריצות ביישוב .אנו נערכים לסכל המשך פעולת
הגנבים ודרושה גם עזרה מהציבור.
מספר נקודות חשובות לתשומת לב הציבור:
הפריצות בוצעו ככל הנראה בשעות הבוקר.
במקרה אחד ראה עובד יהודי אדם בעל חזות ערבית נושא מחשב בידו .העובד לא דיווח על האדם
החשוד ורק לאחר שתחקרנו אותו  -הוא נזכר בחשוד.
במקרה אחר דפק אדם בעל חזות ערבית בדלת של בית סמוך למקום הגניבה ושאל עם דרוש עובד
ניקיון או עובד בגינון ,גם כאן לא דיווח התושב על האדם החשוד ,אלא לאחר שנודע על הגניבה.
לידיעת כולנו:
אדם בעל חזות ערבית אינו אמור להימצא ביישוב ללא ליווי של יהודי ובמידה ונצפה אדם כזה
שמסתובב לבדו ,יש לדווח מיד לביטחון לטלפון .9309627
יש לדווח לביטחון במהירות האפשרית על כל אדם זר (ק"ו אם מדובר בערבי) שמסתובב ביישוב.
יש לבקש מכל אדם שאוסף תרומות לראות אישור מהרב פרל או מהרב רימון .אם אין בידו אישור כזה
או שאישורו לא בתוקף ,יש לדווח לביטחון.
מומלץ לנעול היטב את דלתות וחלונות הבית בשעה שאין איש בבית ,ובשעות הלילה.
חשוב מאד :כאשר מזהים אדם חשוד יש לדווח מבלי שהחשוד ירגיש ולהשתדל לשמור קשר עין עם
החשוד על מנת שנוכל להגיע אליו במהירות.
בברכת שנת בטחון לכולנו!

"לכו נרננה לה'"

בננו אלחנן-גבריאל הגיע לגיל מצוות.
לרגל האירוע המשמח נקיים בע"ה קבלת שבת מוסיקלית יישובית
בעש"ק פרשת "כי-תבוא" באולם השמחות ב'גבעת העץ' בין השעות 16:00-17:30
"נקדמה פניו בתודה  -בזמירות נריעה לו"

משפחת ברלין

פינת המודעה הקטנה
מחפשים נער בגיל תיכון שמוכן להיפגש פעם בשבוע או פעם בשבועיים ,עם ילד בן  11עם
קושי בתקשורת  -לליווי ,תמיכה וקשר חברי .יכול להיחשב כמחוייבות אישית או
052-6056616
בתשלום.
נמצאו :צרור של  2מפתחות עם מפתח דואר ,בגינה בשכונת "גבעת העץ" סרט לשמלה בצבע
אלישיב קרמר 9309340
אפור באולם השמחות ב"גבעת הברכה"
נחמה שור
מורה לפסנתר וחליל -צד
9933829

במלאת  30לפטירת בעלי ,אבינו ואחינו היקר והאהוב

חיים צבי וינגרטן ז"ל

נעלה לקברו בהר הזיתים בירושלים
ביום ראשון ,י"ז אלול ,6/9/09 ,בשעה .15:30
נפגש בכניסה לבית העלמין בחניה ליד מלון קונטיננטל
האזכרה תתקיים אי"ה ,ביום שני י"ח אלול.7/9/09 ,
 -18:00מנחה בבית הכנסת המרכזי בשכונת "גבעת העץ" באלון-שבות.
דברי רבנים ומשפחה לעילוי נשמתו בלווי קטעי חזנות.
ערבית.
הציבור מוזמן!
משפחת וינגרטן המורחבת ()052-2203986 /050-6978567

שימו לב  -החי"שניקים הם שמלאנים במסווה

שי בלקין

היה זה באחד מימי השבוע בעודי קוטף תותים מהעץ שעל יד משפחת אנסבכר ,כשאני מהרהר על גודל
המדרכה ,מבין תוך כדי הקטיפה שכך פחות תותים נמעכים על ידי מכוניות ,מסתכל עצוב על המדרכה
המוכתמת ,וחושב שעד שהשקענו כל כך הרבה בשביל להרחיב את המדרכה כדי שיהיה לאנשים על מה להתרגז,
מלכלכים אותה .באותו יום סתמי זה הופיע דודו עם עגלה .בראותי אותו נזכרתי שלא דיברנו זמן מה ומיד
שאלתיו
-

"דודו ,מה שלומך?"
"בסדר ,מה קורה?"
"אחלה .תגיד מה אתה עושה בימים אלה"
"אתה יודע  -עובד ,מתגורר שם בגבעה".
"איזה גבעה?"
"גבעת החי"ש"
"גבעת החי"ש?!? וואו ,ומה אתה עושה פה? זה רחוק מאוד? שאלתי אותו מלא תמיהה
והשתאות"
"לוקח את הילד לגן שעשועים ,לשחק ,כרגיל".
"ומתי אתה מתכוון לחזור?"
"תוך שעה שעתיים ,מקסימום".
"מה?!? לגבעת החי"ש תוך שעה שעתיים? כמה זמן אתה כבר פה?" שאלתי.
"שעה".
"מה?!? אתה רק שלוש שעות וכבר חוזר ,משהו לא בסדר?"
"להפך ,בסדר גמור" ...
"ורגע ,איך אתה חוזר? "
"דרך הכיכר ,יש שם שביל קטן ש"...
"אה ,בשביל ,זה השביל ,תמיד רציתי לדעת למה השביל הזה מיועד ,האמת שחשבתי שזה מוביל
ליציאה מהיישוב ,רגע ,ואחרי השביל אתה תופס טרמפים הלאה?"
"הלאה ,לאן? אני פשוט מגיע לגבעה ".ענה דודו.

-

-

"אז יש לך מכונית שם?"
"כן ,השיב ,קצת מופתע מהשאלה ,יש לי שם גם מכונית"
" ,O.Kהבנתי .ומה האקלים שם?"
"האקלים?!? האקלים כמו תמיד .למה אתה חותר עם השאלות האלו?"
"מה זאת אומרת חותר? מעולם לא יצא לי לחוות את האקלים של הגבעה ,בכל זאת זה רחוק ואין
כסף".
"האקלים כמו שתמיד היה באלון שבות .אתה בסדר?" שאל אותי דודו ,מיתמם כביכול ,הוא בטח
רוצה לשכנע אותי ,להיות כמוהם ,מה"יורדים".
"רגע ,אתה רוצה לומר לי שהאקלים אותו דבר ,וואלה מי היה מאמין ,מדינה אחרת עם אותו
אקלים ,איפה זה יוצא הגבעה? באזור דרום אמריקה? ואם האקלים הוא אותו דבר למה שלא
תעברו לפה?" ,החזרתי לו חזרה בוויכוח הסמוי .במוחי כבר עבר כל החזון הציוני ,איך אדבר איתו
על הרצל ,ועל השפה שלא תהיה לו זרה ומדוע אני לא חושב שצריך לרדת מהארץ .תוך כדי
החשיבה על זה שצריך לברר ,אולי יתברר שזו רק שליחות ,הסיר דודו מעליי כל חשד שמדובר
במשהו תמים.
"תגיד שי ,אתה דפוק? מה נסגר? אתה לא יודע ,אנחנו כמה משפחות צעירות ש"...

"אה  ,הבנתי אתם בטח שמאלנים ,ירדתם מהארץ בשביל לעשות עלינו קמפיין ,מכיר אתכם ,ועוד
הולך עם כיפה ,לא מתבייש! מה אתה חושב שאני לא הבנתי אותך מהתחלה ,ידעתי שאתה לא רק
תמים כזה .שלוש שעות בארץ ,הא? קשה לך לחיות בכיבוש .אתה יודע ,המשכתי ,פה זה לא ארץ
אחרת .המתנחלים ,כפי שבטח אתה קורא לנו ,עוזרים הכי הרבה למדינה .לכל התנחלות שלא
תגיע ,כל הבנות הולכות לעשות שירות בשביל עם ישראל ,לא כמוכם ,חבורה של סמרטוטים.
תגיד אתה בכלל עשית סיור ביישוב שככה אתה רוצה להעיף אותנו? לא מתבייש.
ואז דודו פשוט עזב אותי ,ותוך כדי צחוק פרוע אומר לי ,שי אהבתי את הבדיחה ,טוב לראות אותך ,והמשיך
לעבר הגן שעשועים ,מחוייך .נראה לי שכבר יש לו מבטא ,אני כמעט בטוח בזה.
לא מתבייש גם רוצה להעיף אותנו וגם להשתמש בגן שלנו ,ועוד מתייחס אליי כאילו אני אדם אינפנטילי.
מילא ,היה עושה סיבוב בהתנחלויות ,מבין מה הוא מפסיד ,או לפחות ביישוב עצמו .אולי אם היה פוגש את
האנשים פה ביישוב ,הוא היה משתכנע אחרת.
האמת שאם הוא היה רואה איזה יישוב קהילתי אנחנו שמכיר כל אחד וכל פינה ביישוב ,אולי רק בגלל זה הוא
היה נהפך להיות משלנו ולא איזה חי"שניק שמאלני קטן...
תושבי אלון שבות .אני מזמין את כל אלו ששכחו וגם את אלו שלא ,לקפוץ לביקור בגבעה ולהכיר את שכנינו.
לאחרונה הותקנו מזגנים בבית הכנסת השוכן שם ,ואני בהחלט מזמין אתכם להתפלל שם מדי פעם בפעם
ערבית של שבת .התפילה שם מאוד אינטימית ועם אווירה נפלאה.
בבד בבד עם הזמנה זו ,אני מבקש מכם להירתם ,תושבי אלון שבות ,להגיע לתפילה בבוקר בשעה  06:15לבית
הכנסת בגבעת החי"ש .מכל המתפללים בשעה זו במניין באלו"ש אבקש פעם בשבוע לקפוץ לגבעה ולעזור לחזק
את המניין ,גם אלו שלא ,אבקש מכם להירתם לפחות פעם בשנה להגיע למניין שם.
בע"ה בימים הקרובים אני מקווה לתלות טבלה עם מקומות ריקים וליד המשבצות תאריך בו הנכם יכולים לבוא
להתפלל במניין הבוקר של הגבעה .אל דאגה גם אני ארשם כמו כולנו....
בכל מקרה גם אם לא תבואו להתפלל מפאת עבודה ,או עבודה על שינה ,אבקש לקפוץ מדיי פעם לשם.
שלושה הבהרות שביקשו ממני לכתוב:
א .ביכנ"ס גבעת החי"ש הוא לא מחסן לכל מיני ארונות טובים אך לא יעילים שאינכם משתמשים בהם.
אפשר לדמיין שנייה מה היה קורה אילו אני הייתי שם ארון לא בשימוש באחד מבתי הכנסת הגדולים
או אפילו התימני ...אותו כנ"ל -גם ביהכ"נ בגבעה הוא ביכ"נ ואבקש מאלו ששמו שם דברים לקחתם
ולמצוא להם מקום אחר.
ב.

שמתי לב שלא כתוב בגבעת החי"ש "חירייה" ,אומנם בשניהם יש ח' ,אך מתברר שאכן גבעת החי"ש
היא גבעה מיושבת ולא אוהבת את כל המתקנים ההרוסים שלנו שם .אולי בפח ליד הבית שלנו נמצא
מקום -מי יודע.

ג.

שימו לב -הכביש לגבעת החי"ש הוא לא כביש מהיר ,הוא גם לא דו מסלולי לשני הכיוונים ,והמהירות
המותרת היא  30ויש סיבה לכך :זהו כביש מפותל ,והייתה בו גם תאונה עקב נסיעה מהירה .ועוד
אינדיקציה קטנה  -תושבי החי"ש הולכים על הכביש כי אין עדיין מדרכה .אז אבקש לכבד את חוקי
התנועה שם.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לנועם ומאירה סולברג ולשאול ויהודית סולברג לאירוסי טליה ואלקנה.
לאהרון-דב ולאה פריימן לנישואי הנכדה הדס עם אלון.
לשאולי ואסתי ברגמן ולפנחס ושרה ברגמן להולדת הבן  -הנכד.
לזאב ויעל לבנוני להולדת הנכד ,בן לליאור ולי-שי.

תושבי אלון-שבות (מקטן ועד גדול) שלום רב,
במהלך השבעה על אבינו חיים ויינגרטן ע"ה ,שמענו מכם סיפורים רבים ורצינו
להעלותם על הכתב ,ואנחנו בטוחים שיש גם סיפורים רבים על אבינו שעדיין לא שמענו.
נשמח מאוד אם תוכלו לשלוח לנו סיפורים שסיפרתם או שלא סיפרתם בשבעה
לאימייל efi83@walla.com :או לכתובת :אפרת שמעוני ,אביעד  ,10כניסה א',
ירושלים .93703 ,או לטלפקס.02-6784377 :
תודה מראש ותזכו למצוות,

שנתים לפטירתו של חברנו דב וינשטוק ז"ל

משפחת וינגרטן המורחבת
אלישבע גינזבורג

לציון שנתיים לפטירתו של דובק ביום ששי האחרון ,ח' באלול ,יזמה משפחת וינשטוק פעילות ב"ואדי גן
עדן"" ,מעין יצחק" "בריכת דובק" וב"מערת דובה".
הרעיון היה לעבוד עם הנוער והמבוגרים בוואדי שנקרא ע"י אנשי כפר עציון דאז "ואדי גן עדן" ,כשם שעשה
דב בשנות חיו.
כידוע דב יצא לשטח עם נערים ונערות ועבד איתם בשטח .בניקוי ,עידור האדמה ,שתילה וגיזום עצים ,וכן
שתילת כ 1000 -פקעות של רקפות ,באדמת ארץ ישראל האהובה .בכך חיבב דב את עבודת השטח ואת נופי
הארץ על ילדינו.
בשעה עשר בבוקר הגיעו למשואות יצחק כ 120 -איש ונער .התפזרו בשטח ,לפי צוותים מאורגנים להפליא,
חלק עם מעדר ,אחרים עם מזמרה ועוד כלים רבים ,לניקוי המקום ולהוספת מדרגות בין "מעין יצחק" ל"ברכת
דובק" .גיזום העצים על מנת להרים את העלוה ,כך שאפשר יהיה לשבת בצל העצים.
גם עצי פרי נשתלו סביב בחריצות יתרה והכול באווירה משמחת ויוצרת .בתום העבודה ,קצת לפני הישיבה
בצל האלון ,חולקו קרטיבים לעובדים המזיעים.
במקביל נשים חרוצות העמידו שולחן מלא מטעמים לעובדים העייפים ,כמובן בצל התאנה ,אחד מעצי הגן
היפה ,כך שבתום זמן העבודה אפשר יהיה להתכבד בטעימות.
בהמשך ,התיישבנו בצל האלון לשמע זיכרונות על דב.
הראשון סיפר לנו דוד נתיב על חלקו של דב בצוות החילוץ ,על חוויה מרגשת שעבר עם דב ועל איך היכרותו
של דב את האדמה ,העץ והאדם עמדה לו בחיפושיו ,ועלתה על כל אפשרויות החיפוש האלקטרוניות
והמיכניות שהיו לצוותי החילוץ המשוכללים.
אחריו עלה נצ יג הנוער ,שי בלקין ,שהשכיל לבטא את מחשבותיו בשיר עמוק ומרגש וביטא את תרומתו של
דב לחישול הנוער.
לסיום ,משה בנו של דב ,ביטא את רצון המשפחה להחיות את" ואדי גן עדן" ,כך שהמקום יהיה בית ירוק
לתושבי הגוש ומקום טיול ושהייה בחיק הטבע.
הרעיון לקיים אזכרה בעשייה ,כעשייתו של דב ,היא האור והטוב שידעה המשפחה להפיץ לזכרו .מחשבה
מקורית מיוחדת והולמת את דמותו ,וטוב יהיה אם נמשיך בדרכו בצניעות ,באהבת הארץ ונופיה.
יישר כוח למשפ' וינשטוק.

העץ של דובק

אחד מהנערים

דובק ,אתה יודע ,ש האדם נמשל לעץ .נאמר בפרק א' בתהילים" :והיה כעץ שתול על פלגי מים ,אשר
פריו ייתן בעיתו ,ועלהו לא יבול ,וכל אשר יעשה יצליח" .עץ זה דבר חי ,מתפתח וגדל בקצב שלו .הוא
זז ברוח ,הוא זקוק למים ,לשמש ,לגיזום של ענפיו שפורעים את המסגרת ,לעקירת עשבים שוטים .את
כל זאת יש לתת לו בסבלנות ,במסירות נפש ,בהתמדה ,עד שיוכל לעמוד בכוחות שלו.
דובק ,לפני כחמש שנים נפגשנו; אתה כ'גנן' ואנוכי כשתיל רך וקטן .שתלת אותי במדבר ,מתוך
מחשבה והבנה ,שלשתול עוד עץ ביער ,שבכל מקרה מלא עצים ,זה לא יוסיף .צריך לשתול את העץ
דווקא במקום משמעותי ,קשה ,אך כל כך נחוץ שיהיה שמה עץ ,וזה המדבר.
הנביא ירמיהו אומר על המדבר" :ארץ לא זרועה" .המדבר הוא מקום שמלא נחשים ועקרבים ,חיות
רעות ושודדי דרכים ,שמש המכה ללא רחמים ,צמא נוראי ,יובש צחיח .דווקא שמה חשוב לשתול עץ,
המעמיק שורשים עמוקים ומסועפים ,עץ שיהיה לו גזע חטוב ויפה ,עץ גבוה ,שענפיו גדולים ,רחבים,
חזקים ,שמציע צל לכל עובר דרך ,שפירותיו מתוקים ועסיסיים ,ציפורים מקננות בו ,אנשים נחים
לידו ,בורחים מהחמה המכה במלוא עוזה ,אוגרים כוחות לקראת המשך הדרך .רק חסר פה איזה
'נחלון' שיתקיים הפסוק בתהלים בשלמותו.
אך א תה דאגת ,מה יהיה עם השתיל הרך ששתלת ,איך יתקיים .בכל הנסיעות עם הג'יפ הלבן-הנאמן
קפצת לבקר אותו ,ותמיד עם ג'ריקן מים ,קצת לגזום פה ושם ,חיוך ,צ'פחה אדירה ,ליטוף עדין ,מילה
טובה.
גזמת ביד נאמנה וחושבת ,ומדי פעם תקעת מקל שיישר אותי .הבנת בחוכמתך ,שמדבר זה לא רק
המקום הפיזי ,אלא בראש ובראשונה מקום נפשי ורוחני ,הנמצא בליבות בני האדם .ידעת ,שצריך לתת
לעץ את ה"כלים המתאימים" ,והוא יפרוץ במלוא עוזו קדימה ולמעלה.
דובק ,אני זוכר ,שביקרנו אותך פעם ,ערן ואנוכי ,ואתה בלי נימוסים מיותרים ,תקפת אותי ושאלת:
"למה כשאכלנו אחרי העבודה ,אתה המשכת לעבוד?" והסברת לי ,שאם תיקח כף יד פתוחה ותיתן
סטירת לחי למישהו ,אז יכאב לו ,הלחי תהיה אדומה ,וכעבור יום-יומיים הכאב ייעלם ויישכח .אולם
כאשר תקמוץ את כף היד ,ותיתן אגרוף  -זה כוח שיכול לשנות מציאות .לימדת אותנו ,מה שלצערנו,
למדת על בש רך ,שחשוב להיות מגובשים ומאוחדים ,וזה לא סותר את החשיבות והתפקיד של כל
אצבע בפני עצמה ,וההוכחה לכך זה השוני בגודלן ובצורתן השונות של האצבעות .נראה לי ,שזאת
הצוואה שלקחתי אני ולקחו אחרים ממך.
דובק ,כשמך כן אתה ,לדַ בֵּ ק קצה לקצה ,אולם לא בדביקיות אלא בחופשיות ,כי ידעת ,שכל אחד הוא
עץ מיוחד ,שצריך תנאים משלו בשביל הצלחתו המלאה.
דובק ,רציתי שתדע ,שחלומך שנהיה חבר'ה אוהבי ארץ ישראל ,עם ישראל ,תורת ישראל התגשם;
תראה את כל החבר'ה שבאו לכבודך למעיין ביום שישי האחרון .זכיתי להיות אחד מאלה ,יחד עם
רבים וטובים משכמם ומעלה ,כל אחד בדרכו המיוחדת לו.
דובק ,תודה לך ששתלת אותי ועוד רבים וטובים במדבר הפיזי והנפשי כאחד ,שהאמנת בי ,ודאגת לי
עד הפרט האחרון.
דווקא עכשיו אני מתגעגע אליך ,לחיבוק החם ,לחברות ,לטבעיות ,לשורשים ,לאהבה שלא תלויה
בדבר ,לגיזום כשצריך ,ושידעת שיש למה לחכות .לצערנו הרב ,לא ראית את הפירות ,אלא רק קצת
פירות בוסר ,והבנת שאלו פירות בוסר ,ופשוט חיכית .ועכשיו ב"ה הפירות מתוקים כדבש.
דובק ,נראה לי שאתה כמו עץ תאנה שפירותיו מבשילים לאט ,ושבעל התאנה יודע מתי לקטוף את
הפירות הבשלים ,ואתה לפני שנתיים היית פרי בשל ועסיסי.
אוהב אותך ומתגעגע ,תישאר לנצח חקוק בלבי,

מכירת בגדים

מכירת בגדים של המעצבת הודיה עיצובים – ג'ודי
תתקיים ביום רביעי ,כ' באלול ()9.9.09
בשעה 18:30
בבית משפ' יאול ,רח' משעול הוורד 5ב' .9931556

ימים נוראים תש"ע – ביהכנ"ס המרכזי בשכונה הוותיקה
הימי ם 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 המ עוניינות 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 וליוה"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 וליוה"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
גינה ומנגינה
מזמינה נשים לערב על חודש אלול
שיועבר באנגלית ע"י הלהקה  the whoiiy mamasמבת עין.
בבית לסה רסקין – האגוז 19
ביום שלישי י"ט באלול ()8.9.09
בשעה 20:30
השתתפות ₪ 30 -
בואו בשמחה!

"ברוך אתה...אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו לזמן הזה"

מרים קופולוביץ 052-5734997 ,9938470

בשעה טובה ומוצלחת נפתחה חנות כלי נגינה באלון שבות .תודה לכל מי שטרח והשתתף בטכס קביעת
המזוזה.
ימי ו' וערבי חג.9:00-14:00 :
שעות הפעילות של החנות הן :ימים א'-ה' 12:00-19:00
בחנות תמצאו כלי נגינה שונים ,מפסנתרים ועד לצעצועים מוסיקליים ,דיסקים ,חוברות ואביזרים
לתלמיד ולמקצוען.
בהזדמנות זו ברצוני להודות מאד למי שעזרו בהקמת החנות :הרב יוסף-צבי רימון הי"ו ,לאלה זוסמן
המקסימה והיקרה ,למשה ויונה ברוך הצדיקים ,לחיה יאול היקרה ,לחבר'ה שניגנו בערב הפתיחה:
יאיר סרי והחצוצרנית פנינה וינטרופ .תודה רבה מקרב לב.
תודה גם לכל מי שתמך ,עודד וייעץ .אשמח לגמול לכם בשמחות.

תושבי אלון שבות:
שלום רב!
אנו שמחים לבשר לכם שההרשמה לחוג ג'ודו באלון שבות החלה ,החוג מנוהל ע"י מדריך מוסמך לג'ודו מטעם
ווינגייט  ,ועם ניסיון של  8שנים בהדרכה באזור הר חברון וגוש עציון ,החוג מתאים מילדי גן – ילדי בית ספר .ג'ודו
היא אומנות לחימה יפנית  ,המחנכת לערכים של כבוד  ,סובלנות ומשמעת עצמית.
ג'ודו הינו ספורט אולימפי מהמובילים בארץ ובעולם  ,והעוסקים בו משפרים את הקואורדינציה הכללית,שיווי
המשקל ,ההתמצאות במרחב והביטחון העצמי .החוג יתקיים במועדון היישוב (בשכונה החדשה) מתחת לספרייה
בימי שלישי .השנה נפתחה אפשרות למעוניינים להצטרף ל"נבחרת ג'ודו" המקיימת פעילות גם ביום חמישי (מכיתה
ב' ומעלה).
לפרטים נוספים ,להרשמה ולרשימת מומלצים.
דן פיטוסי 0523368483

בני הנוער ביישוב

פנינה ברנדווין

יש בעיה של הנוער שמשוטטים בשעות מאוחרות של הלילה ומעירים משנתם את זקני היישוב ,חולים וילדים.
בני נוער וילדים צריך למצוא להם מקום אחר לא במרכז היישוב .יש להם כביש מחוץ לשער הישן בדרך לכפר
עציון .לא כל ערב שבת אבל מידי פעם.
אולי צריך משפחה מאמצת ? חס וחלילה!!! מניסיוני כהורים מאומנים וכגננת כשהיינו צעירים ויפים ,וגם ממה
שאני רואה מסביב לביתנו הפתרון הזה לכאורה הוא גרוע ביותר .לרוב הנערים האלו יש הורים שמנסים לחנך
לדרך טובה ,וכל התערבות אחרי גבם רק מוסיפה שמן על המדורה.
אז מה כן פתרון הבעיה? הנערים צריכים להיות עייפים ושמחים מהתעסקות חיובית שנותנת סיפוק .הם
צריכים לקום לתפילה ולא לישון כל הבוקר ,ואחרי זה כמו שאומרים בבנ"ע "תורה ועבודה" .להשתתף בלימודי
קודש ,לעשות עבודות או בהתנדבות או בשביל כסף להתפרנס ,או פשוט לעזור להורים כדי שהם יוכלו לעשות
קצת חופש.
ועוד דבר – למה בנות ישראל החסודות צריכות לדבר אחת עם השנייה בצרחות ובצעקות? למה לא בקול נעים
ושקט? הרי הן לא חירשות ונוכחתי לדעת שאם מעירים להן ,הן מקבלות את הדבר ואפילו מבקשות סליחה.
אני חושבת שיש דעה כללית בציבור הרחב ששיטות חדשות לחינוך פשטו את הרגל .רק תראו מה קורה
מסביבנו .לאן הגענו העם היושב בציון .מתפללים שתבוא גאולה אמיתית מהשמים להחליף את כל הסימנים
הנוראים ש כתובים על דורנו ,עכבתא דמשיחא .החוצפה ישנה ופני הדור כפני הכלב .וכהנה וכהנה צרות
שנופלות עלינו .נתפלל לזמנים יותר טובים וננסה לכוון את הנוער לתורה ולמעשים טובים.

סקר נוסף

אריה רוטנברג

בשבת פרשת "כי תצא" נערך סקר נוסף בנושא "המזגן" בין מתפללי בית הכנסת במניין המרכזי
בשכונת גבעת העץ .שאלת השאלות שנשאלה :האם העם עם המזגן?
ואלו הן התוצאות:
 .1מתברר כי מיעוט קטן ,רק  - 10%הרגיש שבשבת זו-שבת פ' "כי תצא" היה צורך בהפעלת
המזגן ונהנה מהפעלתו.
 .2ציבור הרבה יותר גדול - 25% ,התלונן שהמזגן הפריע לו מאד וגרם לו סבל של ממש .הם
תמהו בצורך להפעיל את המזגן ביום של "טמפרטורות רגילות לעונה בהרים" ועוד לכל
התפילות כולל מנחה קטנה בשבת אחה"צ ועוד בעוצמה כזו שמכאיבה ומחדירה את הקור
לעצמות כדבריהם.

 .3יתר המתפללים - 65% ,טענו שמצד אחד לדעתם לא היה צורך להפעיל את המזגן ומצד שני
המזגן לא הפריע במיוחד .ביניהם היו כאלה שהסתייגו מבזבוז כסף ציבורי שנראה להם לא
מוצדק ואחרים שהביעו התנגדות עקרונית להפעלת מזגן אלא בימים שהטמפרטורות גבוהות
מהרגיל .העיקרון שהזכירו הוא שאסור להיות כפויי טובה ולהתנהג ביישוב הנהנה מאוויר
הרים כאילו הוא יישוב בשפלה במקום חם ולח.
הסיכום אם כן הוא ש  90% -מהמתפללים היו מרוצים אילו לא היו מפעילים את המזגן בשבת פרשת
"כי תצא".
מסקנת הסקר :העם אינו עם המזגן.
מה עושים?
הימים הנוראים קרבים ובאים .חשבון נפש מתבקש בכל התחומים – ואף בנושא הפעלת המזגן .שמא
יש מקום למפגש בין הנציגים של הדעות השונות כדי לגבש מדיניות שמקובלת על הרוב ואף מתחשבת
במיעוט?
נ .ב .בינתיים נתפלל ששר החורף יקדים לבוא השנה ויפתור גם את בעיית המזגן!

תושבי גוש עציון שלום וברכה
לאחרונה ,אנו רואים עליה בהיקף האירועים הביטחוניים :תושבי כרמי צור סובלים כבר זמן
מזריקות אבנים ,בקבוקי תבערה הושלכו ליד צוריף ומחסום המנהרות ,ואשה נפצעה קשה מפגיעת
אבן ליד נווה דניאל .כל אירוע טרוריסטי שכזה ,וודאי שכולם יחד ,דורשים את תשומת ליבנו המלאה.
אנו שולחים ברכת החלמה לפצועה ,תושבת קריית ארבע.
להערכתי ,התגברות האירועים קשורה בוועידת הפתח' שהסתיימה בבית לחם .ועידה זו ,שריכזה את
ארגוני הטרור לדיון על המשך המאבק האלים (למרות אופן הצגתה בתקשורת) ,קיבלה גיבוי
מממשלת ישראל ,ובמקום לעצור את משתתפיה סיפקה להם אישורי מעבר .תוצאות הוועידה ,הן
ברמת ההצהרות והן ברמת השטח ,חמורות .כל אחד מהפלגים מעוניין להראות את כוחו ותעוזתו,
שנבחנת בפגיעה ביהודים באשר הם.
אנו במועצה ישבנו עם גורמי הביטחון על כל נושא ונושא ,וצה"ל לקח על עצמו את העמקת הטיפול
באירועים אלו ,ברמת המודיעין וברמת השטח.
אני מקווה שכבר בימים אלו נראה תוצאות לפעילות צה"ל .מכל מקום ,על כל אחד לדווח על כל
אירוע ,גם אם לא היו בו נפגעים :הצטברות המידע במשטרה ובמוקד הביטחוני תסייע לטיפול נכון
וממוקד במפגעים.
מספר הטלפון במוקד ,1-700-70-5000 :או למוקד .1208
בברכה
שאול גולדשטיין – ראש המועצה

בימים אלו אנו עדים לסיום תהליך של חילוף האוכלוסין העונתי ולקליטתן ביישוב של משפחות חדשות.
ועדת קליטה נערכת לקבל את פני הבאים בברכה ,בדפי מידע ובשידוך למשפחה מלווה שתסייע
בצעדים הראשונים ביישוב.
משפחות שמעוניינות להצטרף כמשפחות מלוות מוזמנות לפנות לגו' אודס  -בשכונת "גבעת
הברכה" (החדשה) ולצילה ירחי בשכונת "גבעת העץ" (הוותיקה).
החל מעלון זה ,נברך את הבאים מעל דפי ה"החידוש באלו"ש" בברכת ברוכים הבאים  -כדי שכולנו
נוכל לקדמם בברכה (טלפון ,עוגה ,הזמנה לארוחה בשבת).
הרשימה הראשונה ארוכה יחסית והיא כוללת את המצטרפים שנרשמו במשרד הוועד מפסח האחרון.

בברכת יישוב טוב ושכנות טובה לכולם.
מירי כהנא בשם ועדת קליטה.

ברכת יישוב טוב
למשפחות החדשות ביישובנו :
משפחת ברוך משה יונה ויעלה (כבת שנה)  -מגורון 31/2
החי"ש.
משפחת דיין דוד ואורלי ,שיראל ( )5ואושרית ( – )3רח' מגדל עדר .10
משפחת דיקשטיין עומר ואליענה – דירות הכולל ,מעלה מיכאל .14
משפחת וויס מנחם וחנה ,אביחי ( )15נתנאל ( )14אלישיב ( )7שחזרו
ליישוב – רח' מעלה מיכאל .16
משפחת זימרמן שמואל ושירה ,נעם( )4הלל ( – )2רח' מעלה מיכאל .8
משפחת זלמנוביץ יאיר ומרגלית ,יונתן איתן ( )4רנניה ( – )2דירות הכולל ,רח'
התאנה .25
משפחת יוליס עמיחי וכרמית (שירה ( )5ידידיה ( )2שחזרו ליישוב
– רח' התאנה .27

בגבעת

משפחת כהן משה ורחל ,הודיה טובה ( )4אריאל ( – )2דירות הכולל ,ברח' מעלה
מיכאל .14
משפחת מילר יהושע ותהילה – דירות הכולל ,מעלה מיכאל .10
משפחת סיאני שאול ושרה – דירות הכולל ,מעלה מיכאל .10
משפחת ספיר דלית ,הדס ( )19איתן ( )17ישי ( )14אוריה ( )13נטע (– )9
רח' התאנה .19
משפחת ריין חיים ואביבה ,אביטל ( )6עמיחי ( )4ישי (תינוק)
– רח' התאנה .19
משפחת רענן יהודה וחיות ,יהל ( 4חודשים) – קראוון  6בגבעת החי"ש.
משפחת שטיינר רם ואפרת ,חוה ( )6תמר ( )4יאיר ( )2איתן ( 9חודשים)
 רח' כ"ח באייר .37משפחת שטרית אשר ומרגלית ,הוריהן של מיכל פלס ,ורד ליפשיץ ומימי
וינשטוק – רח' קבוצת אברהם .26
משפחת רוטנר שבח-אריה ולאה ,חרות ( ,)22שירה ( ,)21ישראל ( ,)20נעמה
( ,)18מוריה ( ,)16מאיר-יהודה ( ,)14אמונה ( ,)12דוד ( ,)9אהרון-מבשר
( ,)6משה-שילת ()6
משפחת סלקין גבריאל ואביבה ,מוריה (שנה) – דירות הכולל ,רח' מעלה
מיכאל .20
משפחת ברוכי דניאל ואוריה – קבוצת אברהם .26
משפחת חברוני עידו וסמדר – רח' משעול הוורד .4
משפחת פרלמן ברוך ותרצה – דירות הכולל ,רח' התאנה .23

תושבים יקרים שלום וברכה,

יאיר בלמס

בפרוס החגים הבאים עלינו לטובה ,אנו מבקשים לעדכן אתכם באשר לסדרי פינוי הפסולת
מהיישובים.
גם השנה ,אנו פועלים כמיטב היכולת להתחדש ולשפר.
החל מה 13.9.09 -נתגבר את מערך פינוי האשפה בכל יישובי גוש-עציון ונעשה את הנדרש לתת שירות
איכותי.
ניהול מערך הפינוי באחריות סגן מנהל האגף התפעולי יאיר בלמס.

על כל פניה בנושא ניתן לפנות בטלפון מס' .9939957
לנוחיותכם ,מכולות האשפה ממוספרות ,כך שניתן לדייק בתיאור המקום בעת דווח!
תכנית פינוי האשפה עד אחרי חג הסוכות מפורטת לפי ימי פינוי ביישובים.
אנא עזרו לנו לבצע את המלאכה כראוי:
 יש להקפיד מאד לזרוק את האשפה אך ורק בתוך המכולות ,ולא לשלוח את האשפה ביד ילדים שאינם
מסוגלים לעשות זאת .אם נפלה אשפה ליד המכולה  -לא להמתין עד לבא המשאית ,ולהכניסה
למקומה.
 אם המכולה הקרובה מלאה -נא לבדוק אם אין בסביבה מכולה אחרת שאינה מלאה .ערימת אשפה
בצד המכולה תתפזר ותלכלך את סביבתכם.
 אין לזרוק אשפה ביתית או פסולת בניין במכולות הגזם .העושה זאת גורם לאי יכולת לפנות את
המכולה ,ולמפגע תברואתי לכל הסביבה .
אין לחנות לפני ואחרי מכולת האשפה מטעמי בטיחות.
 גם מילוי מכולות האשפה בגזם ובפסולת גינה בא על חשבון המקום לאשפה ביתי והתוצאות בהתאם.

היכולת לבצע את פינוי הפסולת לשביעות רצונכם ,תלויה גם בכם!

בברכת שנה טובה ,ירוקה ונקייה,

יאיר בלמס  -ס .מנהל אגף תפעולי

להלן תוכנית פינויי האשפה:
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

יום ש'

כ"ד אלול ()13/9

כ"ה אלול ()14/9

כ"ו אלול ()15/9

כ"ז אלול ()16/9

כ"ח אלול ()17/9

כ"ט אלול ()18/9
ערב ר"ה תש"ע

כ"ט אלול ()18/9
א' ר"ה תש"ע

יישובי מרכז הגוש

יישובי מזרח
הגוש

יישובי מרכז הגוש

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז הגוש

ב' תשרי ()20/9
מוצאי חג

ג' תשרי ()21/9
צום גדליה

ד' תשרי ()22/9

ה' תשרי ()23/9

ו' תשרי ()24/9

ז' תשרי ()25/9

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מרכז הגוש

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז הגוש

ט' תשרי ()27/9
ערב יום כיפור

י' תשרי ()28/9
יום כיפור

י"א תשרי ()29/9

י"ב תשרי ()30/9

י"ג תשרי ()1/10

י"ד תשרי ()2/10
ערב סוכות

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז הגוש

י"ח תשרי ()6/10
ג' חוהמ"ס

י"ט תשרי ()7/10
ד' חוהמ"ס

כ' תשרי ()8/10
ה' חוהמ"ס

כ"א תשרי ()9/10
הושענא רבה

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מזרח הגוש

יישובי מרכז הגוש

ט"ז תשרי ()4/10
א' חוהמ"ס

י"ז תשרי ()5/10
ב' חוהמ"ס

יישובי מרכז הגוש

יישובי מזרח
הגוש

כ"ג תשרי ()11/10
אסרו חג

כ"ד תשרי
()12/10

כ"ה תשרי ()13/10

כ"ו תשרי
()14/10

יישובי מרכז הגוש

יישובי מזרח
הגוש

יישובי מרכז הגוש

יישובי מרכז
הגוש

יישובי מרכז הגוש

חזרה לשגרה
חג שמח

ח' תשרי ()26/9
מוצ"ש
יישובי מזרח הגוש

ט"ו תשרי ()3/10
סוכות

כ"ב תשרי ()10/10
הושענא רבה

