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החלטות ועד

רותי אמרו

החלטות ועד  26.3.2009יח' שבט תשס"ט
תפעול אולמות שמחה :בהמשך להחלטת הוועד הקודם להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל
.1
החיצוני והקמת עמותה בניהולו למטרת ניהול האולמות ,מוקמת בימים אלו ועדה של תושבים שתמליץ על
תקנון העמותה ,שדרוג ועיצוב האולם ותצורת ניהול האולמות .כמו-כן העמותה תעסיק מנהל במשרה
חלקית .הסתייגויות שהתקבלו:
יש לשמור בכל מקרה על עדיפות לתושבי היישוב ומתן האולמות לפעילות ציבורית (מקומית).

 לא יתאפשר בישול במקום.
אשרור פרויקט מבנה  12יחידות דיור  -רחוב התאנה מגרש ( 5021ליד בתי הכולל) .תכנון בנייני
.2
"הזוגות הצעירים" כלל בזמנו בניין רביעי אך בעקבות התנגדויות דאז של תושבי היישוב נבנו רק שלושה.
מאז גבר הלחץ למצוא פתרונות דיור והוועד הקודם הגיש ואישר תוכנית  12דירות לאישור .כרגע חסר רק
אישור של שר הביטחון והמועצה לוחצת על משרד הביטחון לקבל אישור זה .במקביל ,ובלא כוונה לדחות
את ביצוע התוכנית ,וועדת בנייה מתייחסת לבקשה שנתקבלה שהבניין יכלול גם דירות גדולות יותר.
וועדת ביקורת – בישיבה אישרנו מסמך יעדים לוועדת ביקורת שחבריה ימונו בקרוב .ע"פ חוק
.3
המועצות המקומיות תפקידה של ועדת ביקורת הוא לוודא שהוועד מבצע את החלטותיו .בנוסף הוספנו
לוועדה תפקיד של מעין נציב קבילות ציבור בכל הקשור לוועד היישוב .עם מינוי חברי הוועדה נפרסם
הנחיות להגשת תלונות.

סקירה לקראת קיום אסיפת חברי אגודת תושבי אלון שבות – בקרוב נכנס אסיפת חברים של
.4
אגודת תושבי אלון שבות בכדי למנות את ועד היישוב החדש לוועד האגודה.
הוועד אישר את פרוטוקול ועדת איכלוס.
.5
סדר יום ישיבת ועד  22.4.2009כ"ח בניסן תשס"ט
 .1דיון בנושא קריטריונים לרכישת דירות באלו"ש  -מאיר הכהן
 .2ועדת שירותים  -סקירת פרויקטים  -בנצי רודל
 .3צוות צח"י  -מירי כהנא
 .4השלמת ה"חור" בתקציב הסניף  -אפי ריפקין

מכתב שנתקבל משאול גולדשטיין  -ראש מועצת גוש עציון
תושבי אלון שבות שלום
עם הפקת לקחי הבחירות ,החלטתי לקיים חוגי בית ,גם ללא קשר לבחירות ,על מנת לשמוע באופן ישיר
ובלתי אמצעי את רחשי לב הציבור.
בכ"ט באדר ( )25/3/09התקיימה פגישתי הראשונה (מתוך שתיים לתקופה זו) עם תושבי הישוב ,בביתם של
מאיר ותמר הכהן ,ברחוב התאנה .התושבים שבאו היו ממוקדים ,הביאו עימם נושאים שרצו להעלות
לדיון ,ואכן התפתח דיון מוצלח ,שהעלה מספר רעיונות שאני מקווה שנצליח להביא ליישום.
סיכום מלא של הישיבה הועבר למשתתפים ולחברי הוועד .להלן סיכום קצר של הישיבה (שארכה
כשעתיים וחצי):
• אני סקרתי את הטיפול בפקקים אל ירושלים ובחזרה לגוש ,את התוכנית לסלילה במהלך
 2009של מעגל תנועה בצומת המחברת בין הכניסה הישנה לישוב ובין הכביש לצומת
הגוש ,את התוכנית (שתוקצבה) לסלילת כביש אופניים בין אלון שבות וכפר עציון.
סקרתי את המצב של תוכניות הבניה בישוב (ממתינים לשר הביטחון החדש/ישן) ובכלל
זה של דיור מוגן.
• חלק מרכזי בדיון עסק בתחבורה ציבורית – פנימית ,ולירושלים .עלו מספר בעיות
נקודתיות שננסה לפתור (כגון הקו של  22:30שנוסע לגוש דרך שכונת הזית) ,בהן ננסה
לט פל ,וכן רעיונות להפעלה נכונה של קווים פנימיים .כל מועצות האזור נמצאות היום
במשא ומתן עם משרד התחבורה להקמת תחבורה ציבורית פנימית ,והרעיונות שעלו
בדיון ישמשו אותנו.
• דנו במספר נושאים של מיחזור .המשתתפים העלו הצעות בתחום מיחזור מים ביתיים,
שימוש מושכל במי השפ כים המטוהרים של כל גוש עציון ,אופנים שונים של מיון
פסולת ,והגדרת תקן של מתקני איסוף בשכונות החדשות שיתוכננו בגוש .המועצה
מצידה הכינה תכנית אב לתברואה ,ובכללה תוכנית למיחזור .כיום אנו מכינים את
הקרקע להפעלה מדורגת של התכנית .הקולות מהשטח ,שמאוד מעוניינים במיחזור,
מעודדים אותנו להזדרז בנושא זה .עדכונים והתלבטויות יגיעו בהמשך (למשל – האם
להציב מתקני אשפה ביתיים לאורך כל הרחובות ,במקום הצפרדעים?)
• נושא נוסף היה מקומות הלימוד לגיל התיכון .התפתח דיון מעניין וערכי בין תומכי בית
הספר שיקלוט את כלל הנוער ,לבין אלו המעדיפים מוסד בררני .הצגנו את חזון המועצה
לפתרון ל 95%-מהתלמידים ,במסגרתו מוקמת לקראת שנה"ל הקרובה אולפנת "אוריה"
בגבעה הצהובה.
אני מודה לכל מי שהתאמץ לבוא ולהשתתף בדיון הפורה הראשון ,ואני מצפה לראות גם אתכם בפגישה
הבאה ,שתתקיים בע"ה בכ"ח בניסן 22/4 ,בשעה  20:30בבית משפחת ויזל ,רח' הל"ה  .1סיעור המוחות,
הגיבוי הציבורי ,ההיכרות והמפגש האישי ,חשובים לי מאוד!

תושבי אלון שבות משתתפים באבלו של
צבי צור – מזכיר היישוב
על פטירת אמו חנה ע"ה
לאביאל ומרים אבוחצירא
למשה ודליה אבוחצירא
תנחומים
על פטירתו של הבן – הנכד
התינוק נחמן יצחק חי ע"ה

תנועת אריאל – השלכות ומשמעות

תנחומים
לדליה אבוחצירא
על פטירת אמה
הגב' זהבה גרינברג ע"ה

אפי ריפקין

אמנם רק התחלנו את הקדנציה שלנו בוועד ובע"ה נעשה ונצליח.
לכ ל אחד מאתנו ישנם נושאים הקרובים לליבו ואשר ברצונו לקדם .לעיתים קרובות אנו עלולים
למצוא את עצמנו ,מקבלים החלטות לאו דווקא מהראש אלא מהבטן או מהלב ,מבלי לקיים דיון
אמיתי במשמעות ובהשלכות של ההחלטות.
ראשית אבהיר כי אין לי דבר וחצי דבר נגד תנועת "אריאל".
זה נכ ון מאוד כי הוועד סוברני להחליט הרבה מאוד דברים ובין היתר איזו פעילות ,או איזו תנועת
נוער ,או פרויקט כלשהוא ,כן או לא לתקצב ובכמה.
אך כאן המקרה שונה לחלוטין .לאחר שהוועד הקודם החליט שלא לתקצב את תנועת "אריאל" ,הלכו
אלו וקיימו פעילות והקימו סניפים ביישוב וכיום באים בשם השוויוניות והמוסר לדרוש תקצוב כי הרי
היום תנועת אריאל היא עובדה מוגמרת ביישוב.
ובכן בשם השוויוניות ,יגיע יום ,אשר בו יבואו אותם הורים הדוגלים בהפרדה מוחלטת בין בנים
ובנות ויטענו  -בצדק ,כי פעילות מועצת הנוער ,אינה לוקחת בחשבון את האוכלוסייה הנפרדת .בשם
השוויוניות צריך ,על כל פעילות של קבוצה אחת ,להוציא גם פעילות מקבילה ,המיועדת לאוכלוסיה
שומרת הפרדה ועוד כהנה וכהנה בקשות ולא רק בנוגע לנוער .יכול מאן דהוא לקיים כל אירוע
בהקבלה לאירועים הכלליים כלומר שתי מסיבות חנוכה ,פורים וכו' האחת נפרדת והאחת לא.
אנא ,אל תגחכו בליבכם ,ככל שהמגמה הנפרדת תלך ותגבר ,היא תדרוש את שלה ,עניין ההפרדה
בדורנו הוא "המולך" וצריך לתת לו את ליטרת הבשר שלו" .וייקוב הדין את ההר" .למה? ככה!
כי אם משהו אסור הלכתית לשיטת חלק מהאנשים ,אז לא ניתן לכפות עליהם את ההיפך ,ומי אנחנו
שנלך נגד "דעת תורה".
הרי כל אחד מחברי היישוב ,רשאי לקיים אורח חיים פרטיים וציבוריים לפי אמונתו היהודית תורנית
וכו'.
מה שלכאורה הוא החלטת ועד פשוטה כן או לא לתקצב את "אריאל" הופך לבעיה יישובית ,חברתית.
האם ביום העצמאות נקים מחיצה בין גברים לנשים? האם היישוב שלנו רוצה להיות כזה?
האם תהיינה בו שתי אוכלוסיות ? הרי הורים המחנכים את ילדיהם ל"קדושת" ההפרדה לא יכולים
לחיות בדיסוננס ולקיים בעצמם אורח חיים "מתירני" יותר .יגיע השלב ,בו הם ו/או ילדיהם יבינו זאת.
זה מזכיר לי את ההליך של החינוך במוסדות הציונות הדתית ,כאשר הילדים המתחנכים בישיבות
תיכוניות ,אולפנות או ישיבות הסדר ראו את הבית מתנהג באופן שונה מאשר הרבנים החרדים אשר
חינכו אותם בכל אותם מוסדות.

אני חושב שלא רק הוועד אלא שעל היישוב כולו לתת את הדעת ולקיים דיון ציבורי ,בהיבטים
ובהשלכות של ההחלטה שלנו.
השאלה העקרונית מאוד האם אנו קובעים כי אלון שבות תחנך ותקיים בפועל פעילויות מקבילות
נפרדות ומעורבות הפרדה בכל אותם עניינים אותם הזכרתי כבר למעלה .האם אנו מוכנים ,בדעה
צלולה ,לקבל את המשמעות המורחבת של הדברים למעשה היפרדות לשני יישובים שונים בדגם של
בית אל א ובית ב אלון שבות חרד"ל ואלון שבות "חפיף" בו נעשה מאמץ כנה וננסה לשמר בכל זאת
את הקהילתיות הבסיסית שעדיין נותרה?
עד לרגע זה לא הצלחתי לתת לעצמי את התשובות לשאלה זו ,אך סמוך אני ובטוח כי בדיון אמיתי
ומעמיק כן נצליח כיישוב לתת את התשובות המתאימות .לא מתוך פרספקטיבה צרה ואישית אלא
מתוך ראיה של המכלול.
חֲ זַק וְ נ ְִתחַ זַק בְ עַ ד-עַ מֵּ נּוּ ,ובְ עַ ד עָ ֵּרי אֱ ֹלקינּו; וַ ה' ,יַעֲ ֶׂשה הַ ּטוֹב בְ עֵּ ינָיו.

על טרמפים ,על טרמפיסטים ועל לימוד זכות

הרב יעקב מדן

רבות נכתב מעל במה זו על חיוניות אירוח טרמפיסטים במכוניותינו בעת שאנו יוצאים מן היישוב.
התחבורה הציבורית כאן דלילה ,ואינה עונה על הצרכים הבסיסיים של מי שצריך להגיע אל מחוץ
ליישוב ,ואנו ,חייבים להיות קשובים לצרכיו של מי שאין לו .זוהי מצווה דתית ואנושית כאחד!
ככל שברור יותר הצורך לאסוף טרמפיסטים ,כך עולים סימני שאלה גדולים יותר ולימוד חובה
גדול יותר על מי שאינו נענה לקריאה זו ,וחולף בגלגל גאווה על משוועי העזרה בצדי הדרכים.
אך כשם שנצטווינו בתורה על הכנסת אורחים (גם במכוניתנו!) כך נצטווינו גם על לימוד זכות על
יהודים הנראים לנו כעוברי עבירה .ואף שקשה ללמד זכות על מעשה כה בלתי מוסרי כדילוג על
תחנת טרמפיסטים ,אנסה בשורות אלו לעשות זאת .לא חלילה ,כדי להצדיק דילוג כזה ,אלא כדי
לקיים מצוות 'בצדק תשפוט עמיתך' ,וללכת בדרכיו של רבי לוי יצחק זיע"א ,שנהג ללמד זכות על
כל יהודי ,ומן הסתם גם על נהג הנוסע ירושלימה לבדו.
בבוקרו של יום הגשם הגדול מיהרה בתי שתחי' מביתנו אל מבחן גורלי שהיה לה באוניברסיטה
בהר הצופים .למרות שאצה לה הדרך ,ולמרות הגשם ,היא נענתה לתחנוני הטרמפיסטים ,שני
בחורים מבוגרים ,בתחנת אלון שבות ,ואף יצאה ממכוניתה כדי לעזור להם להתארגן עם מטענם
ברכב הקטן.
דא עקא ,בהגיעה אל הכיכר בצומת גוש עציון ,ובהיותה באמצע הכביש הסואן ,כבה מנוע
מכוניתה (דייהטסו  ,) 85ומכוניתה חסמה את התנועה על אפם ועל חמתם של נהגים קצרי רוח
וממהרים .היה צורך לדחוף את המכונית הצידה כדי שלא תסכן את התנועה ולא תפריע לה,
לנסות להתניע אותה מחדש ,או לקרוא לעזרה לאחד מעובדי המוסך השכן .טוב שבתי אספה עמה
טרמפיס טים ,שני גברים צעירים ,חסונים ובעלי תושייה ,שיכלו לעמוד לה בשעת לחצה ובעת
צרתה.
שני הטרמפיסטים מיהרו עם כיבוי המנוע ליטול את מיטלטליהם ,אמרו באדיבות שלום ,מיהרו
לתחנת הטרמפיסטים הקרובה ,והותירו בחורה בודדה באמצע הכביש והגשם מול צפירותיהם של
נהגים קצרי רוח.
אז בפעם הבאה ,רבותיי הטרמפיסטים ,אני אעצור לכם בע"ה ,בתי תעצור לכם בע"ה ,ואני מקווה
שכולם יעצרו לכם בע"ה .אך אם חלילה מישהו לא יעצור לכם ,הנה לכם סיפור ,שבעזרתו תוכלו
ללמד עליו זכות ,ולקיים מצוות 'בצדק תשפוט עמיתך'.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
☼ לאלי וחוה הורוביץ להולדת הנכדה ,בת לרינת ואיתי.
☼ לאוריאל ודפנה בן-סעדון ,לרפי ועדינה ברנשטיין וליוסף-צבי ולאה פרידלר
להולדת הבן – הנכד – הנין רון-דגן.

לקראת חג הפסח רצינו לאחל לכל קהילת אלון-שבות
חג כשר ושמח,
ולהודות לכם על כל התמיכה והאהבה שאנחנו מקבלים.
בברכת החלמה מהירה בע"ה
משפ' וינגרטן המורחבת

"עוד אבנך ונבנית"

(ירמיהו ל"א)

טקס יום העצמאות בפתח....
והחזרות למופעי הטקס עומדות להתחיל.....
• ילדי גן חובה המעוניינים להופיע בשיר ילדי הגן המסורתי ,מוזמנים להגיע
למועדון ליד הספרייה ביום א' כ"ד ניסן בשעה  .16:30הורים שימו לב :החזרות
יתנהלו מדי יום במשך כחצי שעה .נא לשלוח רק ילדים שיתמידו להגיע,
ולבקשת הרכזות – לא להפריע למהלך החזרות!
• בנות כיתות א'-ה' המעוניינות להשתתף במופע הרקדנים בטקס מוזמנות להגיע
לאולם השמחות בשכונת "גבעת העץ" (במרכז) ביום חמישי ,איסרו חג פסח
בשעה  10:00בבוקר .הורים שימו לב :החזרות יתנהלו מדי יום במשך כשעתיים
ומחייבות נוכחות קבועה (גם על חשבון פעילויות אחרות של הילדים) ,נבקש
לשלוח עם הילדים שתייה או חטיף ולהגיע ללא ליווי הורים!
• בנים בכיתות ד'-ו' המעוניינים להשתתף במופע תיפוף בטקס ,מוזמנים להגיע
ביום חמישי ,איסרו חג פסח ,בשעה  12:00לאולם השמחות בשכונת "גבעת
הברכה".
• בנות בכיתות ו'-ז' המעוניינות להשתתף במופע לכבוד יום הזיכרון ,מוזמנות
להגיע ביום חמישי ,איסרו חג פסח ,בשעה  17:00למועדון שליד הספרייה.
שימו לב" ,הזמן קצר והמלאכה מרובה"  ,נבקש להגיע בזמנים הקבועים ולהתמיד
בחזרות לטובת הצלחת הטקס וההנאה של כולנו.

כבעבר ,גם השנה ישמרו מקומות ישיבה לבני שישים  .+המקומות מוגבלים ולכן
מחייבים הרשמה מראש .המעוניינים מתבקשים להירשם עד לראש חודש אייר אצל
גליה דסברג בכתובת galiabaron@gmail.com :או בטלפון ( 9938213עדיף במייל).
תודה רבה מעומק הלב ,לכל המסייעים לנו בארוחות ובברכות ,לאחר לידת בתנו מרים.
שירבו שמחות בישראל!
משפ' ויסבורט

"שבת קלה"

מירושלים פתח חנות חדשה באלעזר!
קייטרינג
האוכל ביתי והמגוון רחב  -ממולאים ,בשרים ,דגים ,סלטים ועוד.
כשרויות :רבנות ירושלים ,הרב מחפוד ,הרב וורנר ,הרב אוירבך.
פתוח ביום שישי ערב שבת הגדול בין השעות 08:00-12:30
בערב פסח החנות פתוחה ביום שני ה 06.04.09בין השעות 17:00-20:30
ובחול המועד פסח ביום שישי בין השעות 08:00-12:30
אוכל לפסח ניתן להזמין באתר ובטלפון052-3464615 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט easyshabat.com

