באסרו חג כולם מגיעים להצגה של התלמוד!
אי"ה ביום שני ז' סיון – איסור חג שבועות ,בשעה  11:00בבוקר ,תתקיים באולם הפיס הצגה בשם "אבן הברקת"
של תיאטרון נקודה טובה  -כולם מגיעים!!!
אנו מזמינים להצגה גם את שאר ילדי הישוב .עלות ההצגה –  .₪ 10לילדי התלמוד – חינם!
כל ההכנסות קודש עבור התלמוד.
ההצגה בחסות ארגון מעלה – המרכז לציונות הדתית.
תיקון ליל שבועות
בעז"ה השנה ייערך תיקון ליל שבועות לכלל תושבי הישוב בבית הכנסת רחמי תרצה.
גם ילדי התלמוד מגיעים! כדי להתאוורר ולהתרענן במהלך הלילה ,יחולקו פרסים שווים – מגנומים ,טילונים ,רובי מים ועוד
והכל כדי לתת לנו כוח לעסוק בתורה הקדושה! כולם מגיעים!!!
הלימוד מיועד בעיקר לילדי כיתות ד-ח והוריהם .גם ילדים קטנים יותר מוזמנים בשמחה ,אך בליווי הוריהם בלבד.
מבצע פניני הלכה :השבוע פרשת נשא קצב ההתקדמות הוא :עמ'  ,80-76ובהוצאה החדשה :עמ' .78-74
 .1כתוב  2סיבות לנטילת ׳מים אחרונים׳
 .2אנו לא מברכים את ברכת המזון כשהמים האחרונים מונחים לפנינו ,מהם  2האפשרויות שניתן לעשות איתם לפני
שמברכים?
 .3מה עוד נוהגים שלא יהיה לפנינו בזמן הברכה (חוץ מהמים האחרונים) ומדוע?
 .4מה אנו נוהגים שכן יהיה לפנינו על השולחן בשעת ברכת המזון?
את התשובות יש לשלוח לרב רחמים במוצאי חג השבועות עד השעה .22:00
לימוד התורה במבצע מוקדש לרפואת רחמים בן סולטנה הי"ו.
שבת שלום ומבורך! אייל שולב וצוות הת"ת
תלמוד תורה של הרב יהודה -לו"ז ת"ת אסרו חג והשבוע:
אסרו-חג (יום שני ז' סיון):
גנים.8:30-9:30 :
כיתות א-ח.9:30 :
הת"ת מתקיים בבית אבי שע"י גן צביה .כולם מוזמנים בשמחה!

יום רביעי ט' סיון:
אחה"צ ג'.16:30 :
אחה"צ א' ,ב' .17:15 :

יום שלישי ח' סיון ת"ת אחה"צ.
אחה"צ א.16:30 :
אחה"צ ב.17:15 :
אחה"צ ג.18:00 :

יום חמישי י' סיון:
אחה"צ א.16:30 :
אחה"צ ב.17:15 :
אחה"צ ג.18:00 :

מיני אלופים! השבוע חגגנו את יום ירושלים יום שכולו אחדות ושמחה.
ביום שני הקדמנו את קבוצת הריצה לשעה שש וחצי ולכן הייתה נוכחות פחותה מתמיד...
זה היה לגמרי חד פעמי ושבוע הבא חוזרים לשגרה וכולם באים!!
ביום חמישי היתה פעילות מטריפה במועדון והודעה קצת דרמטית אבל אני בטוח שתהיו חזקים.
שבועות-כל מי שנשאר פה ולא נוסע למשפוחה וכו' מגיע למשפחת גוטוירט בערב שבועות בשעה  , 22:45מיד אחרי סעודת
החג .שם יש לכם לימוד עם הרב אלנתן ,ולאחר מכן ב  23:45באולם מעל רחמי תרצה יש תיקון ליל שבועות ,שמיועד לכולם
 מנער ועד זקן ,עם המון כיבוד פרסים ואוירה טובה .אז ממש ממש לא שווה להפסיד!מזכיר שאתם הגדולים פה בחג ,תפציצו בנוכחות ,בלימוד ,ובעירנות!
 ביום שישי של שבת בהעלותך יש לנו סדנת נגרות עם מועדון מפג"ש  -יהיה כיף!
ובעז"ה מיד אחרי שבועות יפורסם הלוח חופש שלנו שתוכלו להיערך בהתאם ולסגור לעצמכם את החופש...
הולך להיות חופש מהסרטים!
שבת שלום! וחג שמח ופורה! דביר.
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חניכות אהובות שלנו!!
מי האלופות המנצחות שבינינו?
שאת ספירת העומר צלחו עד יומה האחרון?
הצליחו יום יום לספור את העומר בגאון?
בראבו למצליחות ,אלופות עולם!!
ולספרדיות נצחון טכני כי מראש לא שיחקו עם כולם..
אז אני ממש מתרגשת ,כי שבועות כבר ממש כאן!
ומתחילים בחגיגות ,יאללה בלאגןןן!!!
תזהרו לא לשתות יותר מידי חלב או להפוך לפרות בעצמכן,
כי זה לא כל כך בריא להכניס הרבה שומנים לגופכן.
בשבת שלפני שבועות לא יתקיים סניף,
כדי שתצברו כוחות ללילה ,יהיה מעיף!
נפגש כולנו בליל שבועות ,נלמד תורה ,נשמע שיעורים ושיחות.
הנה לוז לפי שבטים ,אין הברזות יהיה מקסים!!
#דביר-
בע"ה תהיה שיחה מפציצה ולימוד איתנו ,פרטים נוספים על
שעות ומיקום בהמשך):
#הראל -
שיחה עם טלי הופמן ומשהו איתנו ,שעות בהמשך מאיתנו..
#נווה-
 23:00שיחה עם אלונה הורנשטיין בביתה....
 00:00שיחה עם חני וייס בביתה
 1:00לילה טובב 😴
#מעוז-
פרטים נוספים מהמדריכות בהמשך):
#נחלה-
 23:00שיחה עם יעל ליברמן בביתה
 00:00עוד שיחה מדהימה
נפגש!

שבת שלום וחג תורה שמח לכולן!!
באהבה

מה נשמע חתוכים שלי?
איך עבר עליכם יום ירושלים? (אני נמעכתי,
נרמסתי ,רקדתי ,שרתי ,הצטופפתי ,שוב נמעכתי,
אז אפשר לומר שהיה כיף)
כשתקראו שורות אלו כנראה כבר תיכנס שבת
ואנחנו נהיה מרחק יום אחד מחג שבועות!
אח ,איזה חג ...וכמו בכל חג בטח עולות לכם
השאלות" :לאן אני אלך? מה ללמוד? איך אעבור את
כל הלילה?"
השנה אין לכם התלבטויות ,הכנו לכם תוכנית
מסודרת וכיפית מלאה בהפתעות לאורך כל הלילה!
אז איך זה עובד? אנחנו מתחילים מייד אחרי
סעודות החג,
בשעה  - 22:45כל שבט הולך לאחת המשפחות
הכתובות למטה ללימוד עד השעה .23:30
שבט דביר  -חברוני
שבט הראל  -אימבר
שבט נווה  -סוויסה
שבט מעוז  -גוטווירט
לאחר מכן נקבל הפתעה נחמדה (זה ארטיקים ,אבל
אל תגלו לאף אחד) ובשעה  22:45נמשיך כולנו
ביחד לתיקון ליל שבועות באולם מעל רחמי תרצה
עם שלומי בראון .אתם יכולים לשאול את מי שהיה
שם בשנים שעברו ,מדובר בלימוד בלתי פוסק,
רצוף בהפתעות שוות באמת.
בקיצור ,עומד להיות אחלה ליל שבועות מלא
בלימוד תורה ומלא הפתעות.
בקשר לשבת ,מכיוון שכל המדריכים נמצאים
בישיבות שלהם לא יהיה סניף.
מאחלים לכם חג מתן תורה מלא בטוב!
דביר ,כ"א ,וצוותשע"ט

נוער נעדר ונהדר!
מחכים בהשתוקקות לראותכם שוב על ההר,
ובינתיים אין מה לומר חוץ משבועות שמח!
נראה אתכם לומדים עד שיעלם הירח🌛
בנות -נרקמת תכנית מדהימה לשבועות ,פרטים נוספים בע"ה הגיעו או יגיעו אליכן):
חג שמח!!!❤

נוער אמ"ש כבוד!!
מוזמנות אליי ביום שני בשעה  18:00אחה"צ
לשיחה מדהימה של טובה פליקס ,עלהאש מפנק ,חלוקה לקבוצות ותחילת עבודה ):
מחכה לכן ,אורטל.
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מכון סת"ם ' -תפילין אלון מורה'

פינוי גזם :תאריכי פינוי גזם לחודש הקרוב:
( )13.6.19י' סיון תשע"ט )27.6.19( ,כ"ד ס יון תשע"ט.

* ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות ומגילות מהודרות
אשכנזי וספרדי

המנוי לחיים בריאים בשישה צעדים
נועה חורי  -יועצת מוסמכת לריפוי טבעי ואורח
חיים בריא עפ"י דרכה של קינגסטון קליניק .
להצלחת התהליך  -תוכנית ייעוץ משופרת הכוללת מעקב שבועי וליווי
במהלך שלושה חודשים ראשונים לשינוי 0543077994
הקיץ הגיע  ,סוף סוף אפשר לצאת החוצה!🌞
זה הזמן להשקיע בבטיחות הגינה ,ולהרחיק נחשים ועקרבים🦂🐍.
מוזמנים להתקשר ולקבוע🌾🌾🌾 -ניקוי גינה עם חרמש
ליאור טל ,גבעת פורת יוסף.0509022204 .
למכירה יונדאי סטיישן  i30CWשנת  2011יד ראשונה במצב מעולה .טסט
בפברואר .להתקשר ל0549980960-

* חדש אצלנו  :טקס הכנסת פרשיות מיוחד במינו

* בדיקת ושיפוץ התפילין
* החלפת רצועות רכות ומהודרות
* הגהות גברא ומחשב בתוכנת 'תור דיוקי סופרים'
* תשמישי קדושה ויודאיקה :תפידניות בית א-ל /
ארט במבחר צבעים ,בתי מזוזה ,כיסויי יד-לשמירה
על תפילין של יד ,בתי פלסטיק לתפילין ,צבע
מקצועי ומהודר לצביעה עצמית של תפילין
ורצועות ,בתי מגילה ,גביעי קידוש ,פמוטים,
סטנדרים שולחניים לספרי קודש ,נטלות ועוד...
* ספרי קודש :סידורים ,מחזורים ,חומשים ,סטים
לבר מצווה  /לחתן ומגוון ספרים חדשים.
יניב ישראל 053-7218072

להשכרה בית  4חדרים בשכונת רמי מול הגן שעשועים .מטבח חדש 2 ,שירותים ,מזגנים חדשים ,מחסן ,חצר קדמית
ואחורית .בית מטופח ויפה .לפרטים יצחק 052-7710078
למכירה בית ארבעה חדרים ,סלון גדול ,חצר ,מזגנים אופציה לבניה .עליזה 050-4447543
להשכרה בית חד משפחתי (בית משפחת אליעזר) ,גדול במיוחד 8 ,חדרים בשטח של כ 160-מ"ר .מועד תחילת השכירות
 .1.09.19לפרטים נוספים  -גדי בראונשטיין.050-7398729 -

 הצעת עבודה למשרת מנהל/ת חשבונות בישוב אלון מורה.
דרישות התפקיד :הנהלת חשבונות מלאה עד מאזן ,קליטת חשבוניות ותשלומים לספקים ,הפקת תלושי שכר ,דיווח
למוסדות וקופות גמל ,התאמות שוטפות ,הכנת דוחות ביצוע מול תקציב ,מעקב תקציבי ותזרימי ,ניהול והפקת דוחות
שוטפים לפי דרישה.
הכישורים הנדרשים :הנהלת חשבונות סוג  2לפחות ,חשב שכר בכיר ,היכרות וניסיון עבודה בתוכנת חשבשבת ותכנת
טריו ,שליטה באקסל ,בעלי תואר אקדמי רלוונטי – יתרון ,יחסי אנוש מעולים ,סדר וארגון ,מסירות ואחריות ,רמת
שירות גבוהה ,ידע וניסיון מ קצועי בהנה"ח בישוב או תפקיד דומה – יתרון .כללי :היקף משרה ( 70%-60%קיימת
גמישות) ,כפיפות למנכ"ל הישוב.
משרה זמנית ל 7 -חודשים (חל"ד) עם אופציה להארכה  -תחילת עבודה מיידית!
מסמכים להגשה :קורות חיים ,ממליצים ,תעודת לימודים  /קורסים רלוונטיים ,כתובת מייל וטלפון להתקשרות.
הצעות ניתן להגיש במייל למזכירות הישוב עד לתאריך י"ג סיוון תשע"ט ( .)19.06.16רק פניות מתאימות תענינה.
- 02-9973433טל  . misrad@elonmoreh.co.ilמזכירות אלון מורה.
 ת"ת נחלת צבי בנים באלון מורה מחפש אנשי חינוך ומורים מקצועיים לשנת התש"פ  -עובדי ה'  ,יצירתיים ,בעלי
יכולת הובלת כיתה בשמחה ,הרואים בעבודתם החינוכית יעוד ושליחות .התמקצעות בתחומי הקודש ,שפה ,מתמטיקה,
אנגלית ומדעים .יתרון לבעלי ניסיון מוכח בהוראה  .נא לפנות אל מנהל ביה"ס במשלוח קורות חיים לכתובת
yairhe1@gmail.com
 בית כנסת "עוד יוסף חי" מחפשים מישהו לניקיון בית הכנסת  /אולם שמחות לפני שבתות וחגים ( 2-3שעות בשבוע) -
בתשלום .מי שמעוניין יכול לפנות לאילן גיאת  055-9178855או לפנחס פוקס .052-7007360
 לבית הספר ותלמוד תורה "שומרון" בשבי שומרון דרושים סייעים לתלמידים לשנה"ל תש"פ 30 .שעות שבועיות.
לפרטים :נעמי ,052-4767131 :הרב אלעד.052-6071277 :
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למכירה בהזדמנות

בית גדול במחיר של בית קטן

בשכונת צל הרים  225מ״ר,
מושקע ,עם תוספות רבות.
קיימים אישורים על הבית עצמו.
מחיר הוגן ואפשרות להסדר תשלומים נוח,
מומלץ מאוד להתקשר טלפונית.
לרציניים בלבד
עמיחי ליבנה 0527710060
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 הודעה שניה  -נמצא צמיד זהב בגן השעשועים של נווה עופרה .המאבדת מוזמנת לפנות אליי בשמחה.
חני שולב0586569932 .
 לפני כ חודש נמצא בקבוק מאמ בצבע תכלת מחוץ לאולם פייס .נשמח להשיב .משפחת גולדשטיין

תמונה מרשימה כזו לא תחזור...
היה ערב אדיר! ממלא כוחות מיסודה של האידיאולוגיה הגדולה .נותן לחוש את גודל המשימה
שאנו הכי מאמינים בה עד היום.
אילולא גרעין אלון מורה ,אשר היה חוד החנית של השומרון ,כל הנוף היה נראה אחרת .פיזית וערכית.
אבל הננו עדיין בחוד החנית...
ואם יורשה להעיר ,שקצת התפספס פה משהו חשוב ביותר.
רוב הנוכחים בערב היו כאלה שכבר קבעו את מושבם כאן ,באלון מורה.
יש כאן משפחות (צעירות) ר בות ,אשר כמהים להתמלא ברוח העשיה והאידיאולוגיה ,והיו צריכים להתחבר לדבר הזה,
אך רובם ככולם כלל לא הגיעו .זו היתה הזדמנות ענקית לקרוא :כאן זה ביתי! ולצערי זה לא קרה.
ארוע שכזה היה צריך להיות ביום העצמאות! בערב שכולם מגיעים! לחבר ולהתחבר!
בהערכה רבה לכל הפועלים והפועלות הרבים!
ודווקא כי חשוב לי ממש....
ואליכם הצעירים  -נצלו את שנת ה 40-שמחברת אותנו לשורשים ,כדי להתחבר ליישוב המקסים שאתם/אנחנו גרים בו!
עטרה צוקרמן

מעלת לימוד המשניות
בקשתו של הרבי בהיום יום (ט' סיון),
וז"ל:
"העולם זקוק לטהרת האוויר.
טהרת האוויר היא רק על ידי
אותיות התורה .האותיות שבתורה הן שמירה כללית
ושמירה פרטית .חלוקת השישה סדרי משנה (בעל פה)
היא 'ובלכתך בדרך' .המשנה-משניות שישננו אותם
היכן שימצאו ,באיזה מקום שימצאו – יאירו את הקשר
עם קודשא בריך הוא .משנה היא אותיות נשמה.
"קשה מאוד למצוא את המילים להביע את התועלת
הגדולה ביותר ,בעזרת ה' יתברך ,בשמירה הכללית
ובשמירה פרטית ,שהחזרה הסדירה של משניות תביא,
בעזרת ה' יתברך ,וחסרות המילים לתאר את גודל הנחת
הרוח שיגרמו לברוא עולם ברוך הוא".

ישוב יקר,
ב''ה זכינו להכניס ספר תורה לנחלת יוסף.
היה מרגש לראות את המוני האנשים שהגיעו לשמוח בשמחת
התורה והארץ.
בהזדמנות זו אנו רוצים להגיד תודה לכל העוזרים והתומכים.
בראש ובראשונה לריבונו של עולם שזיכה אותנו להגיע ליום
המיוחד הזה.
תודה רבה לרב ולרבנית שכיבדו בנוכחותם.
למשפחת עבאדי היקרה על התרומה הנדיבה של ספר התורה
תודה לבנות ז-ח האלופות.
לו' בנים שהגיעו כמו מלאכים.
לו' בנות שסגרו את הפינות האחרונות.
לכל מתמידי המניין ולאליאיר ומאיר שנצחו על המלאכה.
לישיבה הגבוהה והתיכונית שהגיעו לשמוח.
תודה לגמ"ח של צופיה שני.
תודה לעמוס-כי אין על המכולת שלנו!
תודה לאילן גיאת על הנחיית כתיבת האותיות
לאבנר מליחי על כתיבת האותיות.
תודה 'ליקב כביר' על הכנסת האורחים.
סליחה אם שכחנו מישהו.
תודה ששמחתם בשמחת התורה והארץ.
תושבי נחלת יוסף.

בת"ת נחלת צבי ,שיננו השנה בלבד
 120פרקי משניות !!! שהם  961משניות !!!
צלצל עכשיו ותהיה שותף להצלחה:
מאור 0526051132 -
עדיאל 0528109501 -
מיכל יקרה
התברכנו ביישוב בספריה איכותית מיוחדת שעם השנים משתבחת עוד ועוד.
מיכל האהובה ,את כולך מסורה וחרוצה ועושה את עבודתך במקצועיות ומתוך שליחות.
מאור הפנים שאת מאירה לכל קורא וקוראת ,יחס אישי בחיוך,
ומטרתך לקדם לשפר ולייעל! לקדם עוד ועוד פרויקטים שאת לוקחת על עצמך ,ובזכות אישיותך המקרינה ואהבתך לספריה
זכינו שספריית אלון מורה היא פנינה של הישוב ,בה ימצא כל אחד ,מפעוט ועד זקן ,את שחפץ ליבו.
אז ישר כוח גדול על כל החידוש המדהים שנעשה בזכותך.
בברכה ,אסנת כהן.
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סידור עבודה שבועי במלר"ד
יום ראשון ו' בסיון (מוצאי שבועות) 9/6
ד"ר רוזין – רופאה תחומית  -משפחה
יום שני ז' בסיון ( )10/6ד"ר הרמן – רופא תחומי – משפחה
יום שלישי ח' בסיון ( )11/6ד"ר רני ראובני – רופא כללי
יום רביעי ט' בסיון ( )12/6ד"ר קליין – מומחה ברפואה פנימית
יום חמישי י' בסיון ( )13/6ד"ר רני ראובני  -רופא כללי
מומלץ להתקשר טרם ההגעה 02-5482109
אנחנו כאן בשבילכם! בכל ערב בין השעות ,19:30-22:30
ובמוצאי שבת וחג 21:30-23:30
הכירו את ד"ר אבי הרמן
רופא מומחה ברפואת משפחה ,עובד במכבי ירושלים.
מגיע אלינו מכוכב השחר.
מגיע למלר"ד " -כדי לעזור לתושבי גב ההר
המתנחלים החלוצים שאני מעריך ומוקיר"

מסמך מהגנזך
והפעם בפינתנו :המסמך הטרי ביותר שנתקבל בגנזך 😊
בשבוע שעבר הסברנו בקצרה את חשיבותו של הארכיון.
מצ"ב הדברים שנאמרו בערב הפתיחה ,המעניקים זווית נוספת לצורך בתיעוד ההיסטורי:

באיחור אלגנטי  -של ארבעים שנה בלבד –
אני שמחה להכריז על פתיחת ארכיון ההתיישבות באלון מורה!
הארכיון יספר את סיפור הקמתה של אלון מורה שהוא לא פחות מאשר סיפור הפרחתו של השומרון כולו.
בעוד שהמפעלים שיצאו מבתי היוצר של השמאל הישראלי תועדו בדקדקנות עוד מערב הקמתם ,נושא שימור ההיסטוריה בימין לוקה
כמעט באי קיימות .מספיק לקרוא את היומנים המפורטים והמדוקדקים שהשאיר לנו דוד בן גוריון כדי להבין את החשיבות שהוא העניק
לתיעוד דבריו ופועלו .לא מעט ניסו להבין מה הסיבה לכך שבימין הפקירו את הזירה החשובה הזו .יוליוס קיסר אמר פעם שאת ההיסטוריה
כותבים המנצחים ,ואולי פה נעוצה התשובה שאנחנו מחפשים .ואם כך הגיע סוף סוף זמננו לתעד...
לא לחינם אמר יגאל אלון את אחד מביטוייו המוכרים ביותר" :עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל ".ואני אחזק את
דבריו ואוסיף שלא רק שהעתיד שלו לוטה בערפל ,העתיד שלו שרוי בסכנה .סכנת שכתוב ההיסטוריה בידי אלו שרושמים אותה כפי
רצונם .וינסטון צ'רצ'יל ,בחוש ההומור המפורסם שלו ,שחרר פעם משפט" :ההיסטוריה תהיה אדיבה כלפיי ,מפני שאני מתכוון לכתוב
אותה ".אבל אנחנו? רק מבקשים שההיסטוריה תהיה ישרה והוגנת כלפינו.
הקמת ארכיון התיישבות שיתעד את התנועה הגדולה והכוחות העצומים שהתעוררו במדינת ישראל שלאחר מלחמת ששת הימים ודרשו
ופעלו לחיזוקה וכינונה גם בשטחים שלא היו בידיה קודם לכן ,ושהפריחו תוך עשורים בודדים שממה גדולה ,הוא המפתח שלנו להנחלת
מורשת העבר בצורה מדויקת יותר שתוביל אותנו לעתיד חזק יותר.
אסור לנו להפקיר את תחום תיעוד ההיסטוריה ,כי הסיפור הזה חייב להמשיך ולהיות מסופר ,למעננו ולמען הדורות הבאים ,שיידעו ויכירו
את מה שעשו אבותיהם כדי לאפשר להם לחיות פה חיים מובנים מאליהם.
שבת שלום! אלונה.
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ק יץ באמ"ש
סדנת גרפיטי

ערב תכשיטנות

סדנת בצק סוכר
סדנת ש יקים

מתנפחים ומים 

סיירת של "פעם ב  40שנה"
הקיץ הזה מחברים עבר הווה ועתיד
הקיץ הזה לומדים מאנשים
הקיץ הזה יוצרים ומעצבים
הקיץ הזה מתגבשים ומתאחדים
הקיץ הזה הולכים ושותלים
הקיץ הזה קופצים ומשתגעים
הקיץ הזה נהנים מהחיים

סיירת ד-ו בנות

 שינה באוהלים ופוייקה

טיול זריחה
 סדנת זילוף עוגות
המירוץ ל -40משחק מטורף ומאתגר
סדנת שזירת פרחים 
 מסע אופניים

מוזמנות להשתתף בסיירת מיוחדת! סיירת שקורית "פעם ב 40שנה"

מה יהיה לנו?

סיירת מלאה בחוויות מהנות ,הרבה שמחה ,לימוד ,גיבוש ויחד.
סדנאות אומנות שוות ,טיולים ,פעילויות ,סדנאות אוכל ,ערבים מטורפים ועוד ועוד
הסיירת תפעל  4שבועות מכ"ח סיון ( )1/7ועד כ"ב תמוז ()25/7
המתכונת תהיה שלושה בקרים וערב בשבוע.
ראשון ,שלישי וחמישי -בוקר ושני -ערב .בין השעות  9:00עד  ,13:00בחדרי חוגים שבפיס.
לכל קבוצה תהיה מדריכה ,יפתחו  2או  3קבוצות ,בהתאם להרשמה.
כל בוקר נפתח בתפילה ולימוד ,ולאחר מכן סדנאות ופעילויות.
יש להביא ארוחת בוקר ,סידור ומים.

עלות הסיירת( -בתודה לסבסוד ממזכירות הישוב!) -ילדה ראשונה 450 -ש"ח ,ילדה שנייה 440 -ש"ח.
אופן התשלום -במיסים/מזומן/צ' ק (בתשלום מראש) .מזומן /צ'ק להגיש אלי או במזכירות.

לו"ז הסיירת יצא בקרוב..
הירשמו בהקדם כדי להבטיח את מקומכם! ההרשמה הינה עד יום שלישי ט"ו סיון .18/06 ,
לפרטים הארות והערות -רעיה ויזל  ,0526198802רכזת הסיירת

קייטנת המשך לכיתות א-ג בנות
פעילויות שוות ,סדנאות ,מופע ועוד..
הקייטנה תתקיים במתחם בית הספר
בימים שני עד חמישי י"ט עד כ"ב תמוז.8:00-13:00 ,
הרשמה עד יום שלישי ט"ו ניסן,
קישור ישלח השבוע ..
את הקייטנה יפעילו מדריכות מעולות!!
מוזמנים להרשם!!
לפרטים רעיה ויזל 0526198802 -

קייטנת ת"ת תמיד בשמחה!
בעזרתו יתברך גם השנה נקיים
את קייטנת התלמוד תורה "תמיד בשמחה".
חשוב לדעת ,המסגרת של ת"ת נמשך גם לאחר סיום שנת
הגן...רק מחליף את שמו ל ...קייטנת ת"ת.
אין די מילים לתאר את חשיבות המשך רצף מסגרת הת"ת
על מנת לא לנתק ח"ו את ילדינו חודש ימים ממסגרת הת"ת!
מתי? כ"ח סיון עד (כולל) כ' תמוז.
ימי ראשון עד חמישי 8:00-13:00 :
ימי שישי ויום צום 8:00-12:00 :
איפה? בבית אבי שע"י גן צביה
(נפגשים ב 8:00-בגן השעשועים ליד ביה"כ היכל עמי)
מחיר? ₪ 400
הרשמה? לשלוח לתלמוד או אצלי בבית עד י"ד' סיון.
מספר המקומות מוגבל...כל הקודם זוכה!
בברכת בשם ה' נעשה ונצליח!
ת"ת כנגד כ-ו-ל-ם,
יהודה
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הרב אייל שוולב 23:15

שיעורים לנשים
שבת
 16:30בספריה  -השיעור לנשים עם הרב לבנון יתקיים כרגיל.
 16:30בנווה עפרה -שיעור לנשים עם יעל צויבל בחדר השיעורים בישיבה.
ליל שבועות

בנווה עפרה  ,בבית משפחת בר-נור

 23:15הרבנית אסתר לבנון
 24:15מו"ר הרב אליקים לבנון

במרכז גביש
 23:30ר' דוידי בן-ציון ,בנושא :רות
 24:30יעל ליברמן בנושא :הדרך מההכנעה להמתקה
לדמותה של נעמי (להביא תנ"כים)

שיעור לבוגרות
 23:15אצל דיצה זולדן
יום שבועות
 17:30במרכז גביש עם מוריה לביא
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אם גם אתה רצית לדעת איך הכל התחיל?
וגם שאלת את עצמך – לאן פנינו מועדות מכאן?
הצטרף לכנס שומרון התשיעי!
הכנס ,בהפקת מרכז סיור ולימוד שומרון ומרכז קטיף ,ייערך בסימן

'העבר מאחוריה – היא צופה אל הבאות?'
בהשתתפות מיטב המרצים –
עמית סגל ,ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,חגי הוברמן,
פרופ' יוסי גולדשטיין ועוד..
נבחן יחד את העבר מול מבט אל עבר העתיד – מה עשינו,
לאן הגיעה ההתיישבות ביהודה ושומרון במשך  41שנותיה,
ומהו עתידה – האם יש תקווה לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון?
הכנס והסיורים הנלווים לו יתקיימו

ביום שני ,ז' סיון – אסרו חג שבועות
ביישוב אלון מורה.
הירשמו עכשיו! מספר המקומות מוגבל!
תושבי אלון מורה מוזמנים בחינם לחלק השני באולם קדם

אנא הירשמו בפלאפון 0526070407 :כדי שנוכל להיערך  ,תודה
תלמידי התלמוד תורה אחה"צ

מזמינים את ילדי הישוב
להצגה המרתקת "אבן הברקת"
של תאטרון נקודה טובה.
ההצגה תתקיים אי"ה
ביום שני ז' סיון – אסרו חג שבועות
בשעה  11:00בבוקר באולם הפיס.
עלות ההצגה – ₪ 10
לילדי הת"ת אחה"צ הכניסה חופשית.
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כל ההכנסות קודש לתלמוד תורה.

תודה רבה לארגון "מעלה"
שקבלו עליהם את מימון ההצגה

שבת
פרשת נשא

יום ראשון
ו' בסיון

יום שני
ז' בסיון

יום שלישי
ח' בסיון

חג
השבועות

11:00
הצגה לילדים באולם
הפייס

כנס שומרון התשיעי

18:30
חנוכת 'בית
אבינועם'
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יום רביעי
ט' בסיון

יום חמישי
י' בסיון

יום שישי
י"א בסיון

