הדלקת נרות:
19:13
צאת השבת:
20:21
קבלת קהל במשרד היישוב :ימים א'-ד' בין השעות 08:30-12:30
ביום ה' אין קבלת קהל ואין שירותי צילום ושליחת פקסים .מייל המשרדmisrad@gmail.com :
כתובת המייל של קשר אמיץkesher@elonmoreh.co.il :

לבני ובינה
קצובר
להולדת הנינה,
נכדה למאירה ויעקב
דולב

שבת
 12:55שיעור עם הרב שחור
בבית דמסקי
 13:35שיעור עם הרב חנינא
בגבעות עולם
 13:00קריאת תהילים לנשים
במשכן אריאל
 13:30תהילים לילדות
בבית גיטלמן
 16:00-18:45בבית חב"ד-
משניות ,הלכה ,חסידות
 16:30שיעור לנשים
עם הרב לבנון במרכז גביש
 17:10שיעור לנשים עם הרב
ברק אהרונוב ב'עוד יוסף חי'
אבות ובנים-
לימוד בשכונות

לשולמית שלום
להולדת הנכד,
בן לתהילה וחיים
לזרין

חמישי

רביעי
שלישי
שני
ראשון
בכולל 'עוד יוסף חי'  -תוכנית שיעורים עשירה
בבית חב"ד ימים א'-ה' – 10:30–30:9לימוד שלחן ערוך בית יוסף ומשניות
19:00
שיעור לנשים בבית
זינגר עם הרב
וולנוב

20:25
בישיבה,
צורבא-
רועה רוחני

19:35
לימוד מאמרים
ושיחות בבית
חב"ד

 20:10שיעור
לגברים בכוזרי,
עם הרב משה כ"ץ,
בזכרון קדושים

 20:00תניא
בבית חב"ד

20:15
בימ"ד ערב',
ב'זכרון קדושים'

11:15
בימ"ד
נשים אצל
שרה הלל

19:35
לימוד
מאמרים
ושיחות בבית
חב"ד

 20:20מוסר
הפרשה ,עם
הרב וולנוב,
בבית הופמן

שישי

כולל יום שישי:
8:00
הרב יאיר אביגד
8:50
הרב דני לביא

 9:30לימוד
'אור החיים
הקדוש' בבית
חב"ד

* קבלת שבת מוקדם :מנחה  17:55בזכרון קדושים .נא להקפיד להגיע למנחה ולא להתפלל במנחה גדולה!!!
* רחמי תרצה :השבת :שחרית ,8:00 -מנחה .18:30 -השבוע :מנחה  ,19:20ערבית .20:00
* היכל עמי :חול :שחרית כותיקין 18:45 ,מנחה 19:00 ,דף יומי 20:00 ,ערבית .ערב שבת 12:30 :דף יומי ,מנחה (בהדלקת
נרות) ,ערבית .שבת קודש 07:45 :שחרית 13:30 ,תהלים לילדים 17:00 ,דף יומי 18:00 ,מנחה 18:30 ,שיעור ,מכתם (20
דק' לפני צאת השבת) ,והוא רחום ( 10דק' לפני צאת השבת).

שימו לב -שעות השחייה בין  06:30ל  08:00בבוקר מיועדות לשחייה בלבד ומגיל  16ומעלה.
שעות אלו לא מיועדות ללימוד שחייה וכו' .נא התחשבותכם.
1

שלום וברכה,
פארק מרכזי
ברוך ה' הפארק המרכזי קורם עור וגידים .עוד קצת
סבלנות ויהיה מוכן .החנוכה הרשמית אמנם תידחה מעט,
אך הצוותים עובדים במרץ על מנת לסיים בהקדם
האפשרי .בינתיים -אנו מבקשים לשמור על הבטיחות ולא
להתקרב לאזור העבודות.

נוף הדגן ב
התחלנו בתהליכי בחירת יזם להמשך של שכונת נוף הדגן.
הנושא נמצא בראש סדר היום ,אך חשוב לנו לציין
שהתהליך לוקח הרבה זמן .קשה להעריך עכשיו צפי
לסיום הליכי התכנון ויציאה לבנייה בפועל.

תכנית שכונות
אנו בתחילתו של תהליך בניית תכנית לכל השכונות
ביישוב .התהליך יכלול חשיבה לטווח קצר וארוך על
האופי והצרכים של כל שכונה ושכונה ,ומתוך כך תיבנה
תכנית רב שנתית לכל השכונות .התהליך צפוי לקחת זמן,
אך בסופו אנו מקווים שנוכל להתקדם לפי תכנית עבודה
סדורה ולאגם אליה משאבים לפי צורך.

המשך קיץ טוב ובריא

שבת שלום!
השבוע סיימנו את קיטנות הקיץ בגנים ובבתי הספר
סיירת ד-ו בנות ופסטיבל א-ג.
תודה לרכזי הקייטנות  -הרב עדיאל שרעבי ,טליה פרץ,
רוני ,רעיה ויזל למדריכים ולמדריכות ולכל השותפים
שסייעו!
מחכים לשנה הבאה 🙃

בוגרים יקרים!
ערב שכולו בשבילכם,
ביום שני – השבוע – בשעה 20:30
הזדרזו להרשם כדי שנוכל להיערך!
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בע"ה השבוע  -ביום שישי א' באב,
תתקיים חנוכת שם הדרך העולה לישיבה
ע"ש הרב בנימין הרלינג הי"ד
ולצעירים שבינינו  ,קצת רקע -
הרב שמואל בנימין הרלינג הי"ד גר בקדומים אבל
ראשו ורובו היה באלון מורה ובדרכים המובילות אליה.
לאחר שנים של לימוד והרבצת תורה בישיבות ברחבי
הארץ נתבקש ר' בנימין לשמש ר"מ בישיבת אלון מורה
ומאוחר יותר עמד בראש כולל האברכים של הישיבה.
עם גדלותו בתורה ואישיותו המחנכת והמיוחדת ,היה
הרב בנימין איש צנוע שהקרין טוב לב ואהבה לכל
הסובב אותו.
בחול המועד סוכות תשס"א יצאה קבוצת אנשים,
בתוכה הרב בנימין עם העוזי על כתפו ,לטיול בהר
עיבל כדי לצפות בערגה אל עבר קבר יוסף שננטש
אל קבוצת
בביזיון מספר שבועות קודם לכן.
המטיילים נורתה אש מחבלים עזה והרב בנימין נפגע
תוך כדי ניסיון לחפות על הקבוצה ולאפשר לה לתפוס
מחסה.
בן  64במותו  -חייל נאמן לתורה ,לעם ולארץ.
נוכחות תושבי היישוב תכבד ותייקר את המעמד!

מבצע חבר מביא חבר
הצבנו יעד שאנו רוצים להגשים  -ובסוף שנת הארבעים -כ 400-משפחות אנו מונים!!
לשם כך כולנו מתגייסים ,וחברים ומכרים לכאן מביאים.
ובשביל לחמם את האוירה - ,פרס שווה למטרה הנעלה.
שתי המשפחות הראשונות המביאות משפחה שתבוא לגור בישובנו יזכו בצימר מפנק עלינו!!
*המבצע עד כ"ט באב ( 30באוגוסט)*

לפרטים:

נעמה 0546652373 -

*ספרי עיון רבים עדין מוצאים מהספריה ומחכים לכם בשעות פתיחת הספרייה ובשעות שבהם מרכז גביש פתוח.
בואו ותהנו !הכל חינם!! בסוף השבוע מפנים הכל.
לו"ז פתיחת הספרייה בחופש
ג' באב – ז' באב :רגיל
י' באב עד ט"ו באב – הספרייה סגורה
יום ראשון י"ז באב

יום שני י"ח באב

יום שלישי

יום רביעי כ' באב

יום חמישי כ"א באב

יום ראשון כ"ד באב

יום שני כ"ה באב

יום שלישי

יום רביעי כ"ז באב

יום חמישי כ"ח באב

16:30-18:30
16:30-18:30

10:00-12:00
10:00-12:00

סגור
סגור
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30:20:00-21
30:20:00-21

16:30-18:30
16:30-18:30

לוז ת"ת גנים!
החל מיום רביעי כ"א תמוז
עד (כולל) יום שישי ט"ו מנחם אב,
יתקיים ת"ת בשעה8:30-9:30
בבית אבי שע"י גן צביה.
יום ראשון ט' אב נדחה -אין ת"ת!
בנוסף יתקיים ת"ת בימים חמישי ושישי כ"ח-
כ"ט מנחם אב בשעה 8:30-9:30
התלמוד הוא זכות וגם חובה!
נשמח לראות את כולם!

לו"ז ת"ת אחה"צ – הרב יהודה ריכטר
 .1עד יום רביעי ו' אב כרגיל:
אחה"צ א16:30 .
אחה"צ ב17:15 .
אחה"צ ג18:00 .
בימי רביעי :אחה"צ ג  ,16:30אחה"צ א' ב' 17:15
 .2התלמוד בתאריכים אלו ,שימו לב!! מיועד לכיתות א-ח גם לאלו
שלא במסגרת התלמוד:
ימים שני עד חמישי י"א-י"ד אב בשעה 9:30
בנוסף כ"ח–כ"ט אב יום חמישי ושישי בשעה .9:30
.3
התלמוד מתקיים בבית אבי שע"י גן צביה.

ת"ת אחה"צ
השבוע זה קורה!

בעז"ה ביום שני כ"ו תמוז בין השעות  19:00-21:00יתקיים ערב כיף לילדי התלמוד בבריכה ,אחרי שנה של עמל והתמדה
על התורה הקדושה ,אנו רוצים קצת לפנק אתכם גם בפן הגשמי ,בהחלט מגיע לכם!
מה יהיה בבריכה?  -מגלשת מים ענקית ,גשר אטלנטיק צף על פני המים ,פיצות ,סוכר ,ברד ועוד הרבה הפתעות שוות –
כולם מגיעים! (עם הכרטיסים שצברתם במבצע חיזוקי קיץ)
גם האבות מוזמנים להצטרף בשמחה!

רגע!!! מה עם ה -מ.מ.מ???

כמובן! פרויקט ה-מ.מ.מ יתקיים בבריכה עם יוני ברויאר! (ומי שלא בתלמוד ,הלו"ז כרגיל ברחמי תרצה)

ואחר כך...

ביום חמישי ז' אב בשעה  18:30יתקיים ברחמי תרצה לימוד אבות ובנים של ילדי התלמוד
ובסופו תתקיים חלוקת הספרים המסורתית..

מבצע פניני הלכה

קצב הלימוד השבוע :עמ' ( 104-107למי שיש את ההוצאה החדשה)102-105 :

השאלות:
 .1מה צריך לברך ברכה ראשונה ואחרונה אדם ש"קובע סעודה" על מאכל מ 5מיני דגן שבושל או טוגן בשמן עמוק?
 .2מה יהיה הדין במקרה המתואר בשאלה הקודמת ,אם אפו את המאכל לאחר הבישול או הטיגון?
 .3האם ניתן "לקבוע סעודה" על וופלים ולברך עליהם המוציא וברכת המזון? מדוע?
 .4מה הדין של מלאווח ,כובאנה וג׳חנון? א .כמו לחם ממש .ב" .פת הבאה בכיסנין"
ג .תבשיל או טיגון בשמן עמוק .ד .תבשיל שנאפה לאחר הבישול.
את התשובות לשאלות יש לשלוח לרב רחמים אברג'ל במוצ"ש עד השעה .22:30
הלימוד מוקדש לרפואת רחמים בן סולטנה הי"ו
שבת שלום ומבורך! אייל שולב וצוות הת"ת

מה נשמע חברה?
מכירים את זה שאתם באמצע לעבוד על משהו וצריכים
לעזוב הכל ולכתוב לקשר אמיץ כי כבר מאוחר??
אכן ,חיים קשים...
ובנושא אחר ,אנחנו כבר ממש באמצע החופשה ואני
בטוח שכולנו מנצלים אותה מצויין!
אז אל תשכחו שאני תופס ראשון את המיטה הנוחה
בצימר! (חחח הבנתם? כאלו שזה חופש ויוצאים לטיול
משפחתי וזה)

לו"ז:
 - 17:15לימוד צוות
 - 17:30מפקד
 - 18:30מנחה
(כן ,ככה בדיוק נשמע בן אדם שמנסה להריץ משהו
בצורה די מרושלת  ):טוב ,אני גם ככה משוכנע שאף אחד
לא קורא את זה ,אז מה אכפת לי?)
מחכים לכם! דביר וצוותשע"ט
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שימו לב שלא תפספסו הזדמנות אחרונה בהחלט להרשם
למחנה ביום ראשון הקרוב ,אל תחמיצו!

סניף אלוף ויפה שלנווו!
נו הצלחתם למצוא את כולנו?
מקוות שכן וגם אם לא ,לא נורא!
העיקר שהיה כיף חיים משוגעים ונהננו מכל רגע!
באמת היה להיט ,תודה לכל מי שבאה
ומי שלא תמיד יש פעם הבאה):

וכמובן אנו נרגשות להכריז בזאת על שבת סניפית
מטורפת שבת הבאה כולן נשארות ביישוב ,יהיה אדיר!!
השבת לא תתקיים פעילות בסניף כי הרבה מדריכות לא
נמצאות ,שבת הבאה נשלים חסכים בע"ה
שבת שלום אהובות שלנו ,אוהבות עד הירח ובחזרה!!

כבר שנים רצה השמועה מדור לדור
שלא רק בני נוער מעיינים בזה המדור
אז החלטנו השבוע לנצל את העניין
ולכתוב פה מסרים שרוצה לעביר כל בן נוער מן המניין
אז מוזמנים לקחת לתשומת לבכם
ואת מה שרלוונטי להכניס לחייכם.

בנות
השבוע בע"ה נצא לטיול נוער של השמחות,
יהיה פשוט מטורף!!
ושבוע אח"כ ראשון שני שבוע עבודה איכותי!!
בנים
מה קורה חברים? השבוע היה לנו פיינטבול משוגע!
ביער אורות  ,היה חזק ביותר( .בחור! לא לגעת
במסיכה)):-) :-
בעז"ה ביום ראשון יוצאים לטיול נוער!
כולם מוזמנים להרשם..
בעז"ה ביום שישי מנקים את עין כפיר .יהיה כייף!
כולם באים!

#דבר ראשון ומאוד חשוב
לעצור טרמפים גם בתוך היישוב
כי אולי זה נראה שכל חיינו אנחנו בכושר מתמיד
אבל אם תעצרו גם אם לא נעלה  ,תודה לכם נגיד
#דבר שני ,אתם יודעים -אנחנו נוער של אלופים!!
ואין לנו כ"כ זמן להיות גם שמרטפים,
ולכן שאתם שולחים את הבקשה
בד"כ לא יפנו אליכם וזה קצת התשה
אז בשבילכם תורידו את המינון להודעת ביביסיטר על יואב.
או שתעלו מ 15₪לשעה ,כי גם בלי קשר עברנו את כיתה ו'..

לו"ז כללי לטיול:
יום ראשון-כ"ה תמוז.28/7 -

#נהג/ת אהוב/ה שבדרך למכולת לעשות קניות,
או בדרך ללמוד בישיבה /לפזר במעונות,
אמנם באלון מורה לא יודעים את חוקי התנועה
אבל בחיאת תאותתו רק לפני זו הפניה,
כי אנחנו גם ככה מיובשים בטרמפיאדה שעות,
אז לפחות תורידו מכמות האכזבות...
 #ועוד משהו לנהגים שאנחנו יודעים שמאוד ממהרים,
תדעו שגם לאנשים בלי רישיון שהולכים ברגל על הרים,
יש חיים חשובים לא פחות ודברים לעשות,
אבל מה לעשות שאת המעבר חציה א"א לא נותן להם לחצות?
#ויש פה בקשה לסיום מאברכים חדשים
אל תשאלו אם אנחנו מכאן שאתם פוגשים בנו בכבישים ,
כי לא בקטע רע ובאמת לא כדי לפגוע
אנחנו גרים ביישוב הרבה יותר משבוע😏
זהו עד כאן חלק א' ,החלק השני בלנ"ד בחודשיים הקרובים
וזכרו תמיד שאנו מאותו יישוב שכנים
ובסה"כ אתכם מאוד אוהבים.
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- 6:00תפילה ברחמ"צ
- 7:00יציאה לעין סוכות (אפשרות ב .עין מודע )
- 8:45הגעה לעין סוכות
- 11:30יציאה מעין סוכות לצפת
- 13:45הגעה לצפת ,א .צהריים והתחלת מסלול
לבריכת שכוי ,מירון
- 18:00הגעה למירון מנחה ,התארגנות וכו...
יום שני -כ"ו תמוז.29/7 -
השכמה7:15 -
- 8:30ארוחת בוקר במירון
- 9:30יציאה ל'גילבון
- 10:30הגעה לג'ילבון
בערך -18:00
יושבים בנחת בירדן בגשר הפקק
יציאה לכיוון רמת מגשימים-מקום הלינה
יום שלישי -כ"ז תמוז.30/7 -
- 8:15השכמה ותפילה
- 9:00א.בוקר
-11:00יציאה לאבובים בכינרת
על האש באחד החופים..
יאללה שנהנהה!!!!!
מי שלא בא שיתכונן להתבאס מעכשיו👻👻

נוער אמ"ש!!
ההרשמה המוקדמת למסעליות עד מוצ"ש הקרוב!
מסע של פעם בחיים!!!
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מחפשים מאוד מאוד בית לשבת בר מצווה של בננו
יוסף בפרשת ראה בעזה"י.
מדובר בשבת ערב החזרה ללימודים ,שהרבה משפחות
נשארות בביתם .לכן ,מי שיש לו בית פנוי או שמזמן
לא נסע לבקר את הוריו או שמכיר מישהו שלא נסע...
נשמח מאוד לדעת .משפחת בראומן0523121725/4 .
שיר ברמסון בת  11וחצי עולה לכיתה ה' מעונינת
לעשות ביבסיטר טל',0525802746/0559911907 :
בטלפון או בהודעה.
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 .
קייטנה תשעת הימים יוצאת לדרך!😎
מתי? ג'  -ח' אב (ימים א-ו) איפה? סניף בנות🏘
מי? בנים :גן .בנות :גן  -ב'.
באיזה שעות? 8:30-13:00
כמה?  💰120ילד שני.100 :
לפרטים והרשמה:
אמונה קוטאי0507710714 /029972392 -
שבות זליגר( 0559910011 -בנות  14עולות לט')
שיעורים פרטיים בגיטרה חשמלית ,אקוסטית וקלאסית.
לפרטים אבי סודאי .055-6608782

משש וארגמן :תזכורת לזמני הפתיחה בשש וארגמן:
ראשון ורביעי שמונה וחצי עד עשר.
מחדשים את המלאי כמעט כל פתיחה .החנות מלאה בהמון בגדים יפהפיים!
חינם למסירה -צמחים לגינה ולבית-רב שנתיים-
מתאימים להר-חסכוניים במים.
הכינו כלי ואדמה ובואו לקחת .לתאום בטלפון ,0528880876
יהודית הופמן שכונה ב
למכירה/השכרה בית במדורגים  145מ"ר :דירה מוארת ,מרווחת ,מעוצבת
ומושקעת :קומה  5, 2חדרים ,יחידת הורים ,מרפסת שמש גדולה ,רחבה
אחורית 2 ,גינות ,חניה ומחסן.
לתמונות ופרטים נוספים :טליה 052-7710055
להשכרה /למכירה בית חד משפחתי (בית משפחת אליעזר) ,גדול במיוחד,
 8חדרים בשטח של כ 160-מ"ר .מועד תחילת השכירות  .1.09.19לפרטים
נוספים  -גדי בראונשטיין.050-7398729 -
להשכרה באשדר תחתון צמוד לבית הכנסת גבעות עולם 3 ,חד' במצב
מעולה לכניסה מיידית .לפרטים יהודה 0584893317

7

מכון סת"ם ' -תפילין אלון מורה'
* ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות ומגילות מהודרות
אשכנזי וספרדי
* 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

*🛠ג"מח כלים חסדי אלירן עבר סידור ואירגון מחדש🛠*
הגמח מציע מגוון כלי עבודה לשימוש ביתי
במחיר של  ₪ 20ליום לכלי חשמלי ,ו ₪ 5 -לכלי מכני.
בין הכלים החשמלים שיש לנו:
קונגו גדול ,קונגו קטן ,רתכת ,מקדחה ,מברגה
דיסק קטן(משחזת זוית) ,דיסק גדול ,גקסון ,מסור שולחן
מוזמנים להשאיל וליהנות ממנו בשמחה.
לפרטים יצחקי גיאת 0549109411
ההכנסות לשימור הכלים וחידוש המגוון ללא מטרות רוח.

 לג"מח כלי עבודה "חסדי אלירן" חסרים כלים:
* מברגה אימפקט של מקיטה
* פטישון עם המזודה והכלים הנילוים של מקיטה.
אם מישו שאל ושכח להחזיר אשמח שיחזיר בהקדם.
יצחקי גיאת 0549109411
 נשכח בזכרון קדושים רמקול בצבע שחור של JBL
אם מישהו ראה שיעדכן  0526403018טל סולימני

טוב להודות!
 )1תודה ובגדול לבורא עולם ,מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא שהצליח דרכנו ,שמר עלינו מבואנו עד
צאתנו והכל במתנת חינם בחסדו הגדול -אין עוד מלבדו!
 )2אלה ברכב -להורים הרבים שסייעו בהקפצות מפה
לשם ומשם לפה ,בלעדיכם היינו עדין תקועים!
 )3אשת חיל מי ימצא-מאחורי הקלעים ובשקט,
בפלאפונים ,ווטסאפ ובהקפצות -אשתי היקרה :לאה!
כל הברכות והזכויות!
 )4מלווה מלכה -תודה רבה לאבא של המדריך
והחניך-ברק אהרונוב ,לקובי ,סבא של דביר גרינפלד
ולדוד של טוהר אריאל-דוד אריאל .שליוו אותנו בטיול
הגדול לאקשן פארק .מלאכי השרת!
 )5הקפאה בשומרון -לפעמים דבר חיובי! תודה למש'
מלמד לשימוש המקפיא לטובת הקייטנה.
 )6נשאת ונתת באמונה -תודה לאחי מהצומת יצחק
מאיר (יחי אדוננו) גיטלמן שסייע לנו רבות בכל הקשור
לנסיעות והנחות! חן חן אחי!
" )7ימים על ימי מלך" -תודה רבה לרב לבנון שליט"א
שהקדיש מזמנו היקר ,לשוחח ,ולחזק את הילדים בקיטנה
ביום הערכה לבני הישיבה .בנוסף ,תודה לבחורי הישיבה
שהקפידו לא לעבור על איסור "בל תשחית" וחיסלו את כל
הכיבוד הכבד שהצדיקים הקטנים הביאו!!
" )8אתה חי בסרט אחי" -תודה ענקית למש' סולומון
שהפכו את ביתם לקולנוע עבור הקיטנה והקרינו לנו סרט
נפלא על הבריאה של הקב"ה ,מה רבו מעשיך ה' -איזה
עולם נפלא ה 'ברא !!!סינמה סיטי קטן עליכם!

 )9כיפאק להורים -תודה רבה לכם הורים יקרים
שהחלטתם לחזק את מסגרת הת"ת .יש פה אמירה חשובה
כלפי שמיא וכלפי עצמכם ,ירבו כמוכם.
 )10מדריכים תותחים ממש! איזה אחריות גיליתם!
ירבו כמוכם בישראל:
"זקן המדריכים – אברהם ריכטר ,שנה שישית להדרכה
בקיטנה! ראש הצהובים.
אליה מעטוף :גם מדריך ותיק וגם קוסם בחסד.
ישי יוסיפון" :כולם על ישי" אוהבים אותך.
צעירי המדריכים :איזה עתיד זוהר מחכה לכם!
שילה צפרי ,אלקנה נבו ,שלמה מאיר ,רואי שמחי יהודה
שמואל שרמן ו  -א.א.א! אריאל אהרונוב כולם באמת
א.א!!!
 )11קח אותי אל המסע ....אופנים -תודה ענקית למש'
גולדשטיין שמסרו את רכבם לטובת המסע אופניים
בלעדיהם לא היינו יכולים לצאת!
 )12חסד למען חסד -למרות שאין לו ילדים בקייטנה,
חזק וברוך ממש לאליסף פרשן שטרח והתעכב בעיר
אריאל ע"מ להביא לנו את תמונת המחזור של קיטנת
תשע"ט עשית לנו בית ספר לחסד ,אחי!
 )13אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון! -תודה לה'
שחיזק אותנו (זה השנה ה )!!!17 -לשמור על מספר
עקרונות בקיטנה :א .קייטנה נפרדת ע"פ טהרת הקודש.
ב .ביקור רק באתרים שלא מחללים שבת!
שנזכה עוד השנה לגנים נפרדים בדרך ישראל סבא
אמן!!
יהודה ריכטר
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תודה לכל העמלים להקים לנו פארק מרשים ביופיו במרכז הישוב .נהנה ממנו בע"ה!
מש' סביר
תודה למשה סימן טוב שיזם ופעיל בקבוצת ספרי לימוד
יד שניה.
הוא אפילו שלח לינקים לקבוצות מקבילות בישובים
סמוכים.
תודה לך משה ,חסכת לנו ,כציבור ,אלפי שקלים .אנחנו
אישית זכינו להשיג את כל הספרים דרך קבוצה זו.
תבורך! משפחת סביר

לסיירת ד' ה' ו' המשמחות
שהשבוע קפצו אלינו למרומי ההר למעון
ונתנו לכל אחת מאיתנו מעטפה מקושטת
עם הפתעה מתוקה,
איזה כיף .שימחתן את ליבנו והפתעתן.
תודה רבה לכן,
מאיתנו צוות מעון עליון.

החלה ההרשמה לכניסה הקרובה ליוסף הצדיק ,

הכניסה תהיה ביום שני כ"ו תמוז  29/07/2019בשעה  23:00מהכיכר של אלון מורה-שכם  ,תשלום ( ₪ 30רצוי מדוייק)
ובבקשה נא לא לאחר !
להרשמה חייגו כבר עכשיו למערכת האוטומטית במס'  023011700או דרך אתר האינטרנט של מנהלת קבר יוסף
https://www.keveryosef.org/ .
נתראה בכניסה הקרובה! בברכה ,גילעד הדרי ,מנהלת קבר יוסף02-9999700 ,

אניטה מגיעה אלינו מארצות הברית
ביום שני ,כ"ו בתמוז ל  10ימים.
אניטה מתנדבת במעון ואחר הצהרים מוכנה
ללמד בהתנדבות אנגלית ומתמטיקה.
אניטה אשת חינוך ותיקה.
מי שמעוניינים ללמוד אצלה –
שלחו לי מסרון עם שם ומס' טלפון
ואשתדל לתווך.
טובה פליקס .052-4239862

❓❓❓❓❓❓
אחוד לכם חידה:
בישובנו יש הרבה יהלומים ממש בכל רחוב ושכונה...
💎💎💎💎💎💎💎💎
היהלומים האלה יפיפים ויקרים מאד ,לכן צריכים שמירה ,שמירה טובה.
הוחלט להקים ליהלומים אלו מקום מיוחד אך ורק להם...
נו גיליתם?
מי היהלומים ומהו המקום?
❗❗❗❗❗❗❗❗
אם גם את רואה עצמך כמי שמתאימה לטפל בבורסת היהלומים
היישובית.
בואי והצטרפי אלינו.
ממליצה ,אורנה סימן טוב

כשהכנסתי את נעמי לגן של אסנת הגעתי עם המון חששות.
בכל זאת ,ילדה בכורה ..רציתי לדעת שבמסגרת שהיא תהיה ,הגננת שלה תאהב אותה כמעט כמו אמא ,שתשמח לראות
אותה מגיעה בבוקר ,שתתן לה (ולי) בטחון.
מהיום הראשון הבנתי שבחרתי נכון .אסנת קבלה את נעמי (ושנה אח"כ גם את דוד שלם) בסבר פנים מאירות ,השקיעה בהם
בחומר וברוח ( בחיים לא ראיתי גן שיש בו כ"כ הרבה סוגים של משחקים וחומרי יצירה ולחילופין ,איזה עוד גננת לוקחת
ילדים בני שנתיים לביקור בבית כנסת בכל ר"ח  -מדהים! ) והכל עם טונות של סבלנות שהלוואי שתגלה לי מאיפה משיגים.
את דוד שלם רשמתי אצלה גם לשנה הבאה ויש לה עוד מקום לכמה נוספים.
אתם עוד מתלבטים?
 .1קבוצה קטנה -יחס אישי  .2חינוך לערכים  .3ניסיון של שנים בטיפול בילדים
רוצים לברר עוד? תתקשרו בכיף  ,0504700302רעות שפירא

סיירת התלמוד!
בעז"ה מתחילים ביום הראשון הקרוב,
נותרו  3מקומות אחרונים ...כל הקודם זוכה!
לפרטים נוספים  -אייל 054-4959553
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למוסדות בית המדרש אלון מורה דרוש עובד מטבח.
דרישות התפקיד :יכולת עבודה בצוות ,ראש גדול
וגמישות ,אחריות ומסירות ,חריצות ,יחסי אנוש מעולים,
רישיון -חובה .ניסיון בניהול סרוויס-יתרון .קו"ח ניתן
לשלוח למייל  kedem1000@gmail.comרק פניות
מתאימות ייענו .לפרטים – עמיהוד 0525802374



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



לסופר זול אלון מורה דרוש עובד חרוץ רשיון רכב חובה,
לעבודה במשמרות  /משרה מלאה .לפרטים
.0526071667



ליקב הר ברכה דרוש עובד תפעול כללי לעבודות מגוונת
ביקב .דרישות התפקיד .1 :אחראי ,חרוץ ואמין .2 .בעל
חוש טכני  -חובה.3 .שומר שבת – חובה  .4בעל ניסיון-
יתרון  .היקף המשרה :בין חצי משרה למשרה מלאה.
תנאים טובים למתאימים לפרטים 0525775156:ניר לביא.



ליקבי הר ברכה דרוש עובד לחקלאות .התפקיד כולל
עבודה חקלאית בכרם יין .דרישות .1 :רישיון ב' חובה .2
רישיון טרקטור-יתרון .3ניסיון בתחום-יתרון .אחריות,
חריצות ,מוסר עבודה גבוה .היקף המשרה :משרה מלאה,
ימים א-ה  8,שעות ביום .תנאים טובים למתאימים.
לפרטים ניר לביא 0525775156

"...בין כרמים ושדות
עומד מעון עם שלוש כיתות
...ועל הדלת -תלוי שלט
דרושה מטפלת ! "
מתעניינות בהצטרפות
לצוות המעון העליון???
אשמח שנקבע לשבת על זה.
ולבחון יחד הנאים התנאים?
יסכה 052-5802534
לישיבה תיכונית אלון מורה דרושים לשנה"ל תש"פ
 מנהל מטבח קצה  מדריך חינוכי 
 מורה למתמטיקה (חצי משרה כולל הגשה לבגרות) 
עבודה משמעותית עם בני נוער
תנאים טובים!
קהילה חמה ואוירה משפחתית ,מגורים במקום
סביבת עבודה נעימה ומפרגנת
לשלוח ק"וחytem613@gmail.com :
לפרטים יצחק .0526070234
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סידור עבודה שבועי
מוצ"ש מטות כ"ד תמוז ( )27/7ד"ר גיתית רוזין – רופאה תחומית משפחה
יום ראשון כ"ה תמוז ( )28/7ד"ר אסתר דהאן – טיפול נמרץ
יום שני כ"ו תמוז ( )29/7ד"ר איתן גיאת – מומחה ברפואה פנימית וראומטולוגיה
יום שלישי כ"ז תמוז ( )30/7ד"ר אסתר דהאן – טיפול נמרץ
יום רביעי כ"ח תמוז ( )31/7ד"ר גיתית רוזין – רופאה תחומית
יום חמישי כ"ט תמוז ( )1/8ד"ר הרמן – רופא תחומי משפחה

אנחנו כאן בשבילכם!
בכל ערב בין השעות ,19:30-22:30
ובמוצש 20:00-22:30
מומלץ להתקשר טרם ההגעה
02-5482109

מסמך מהגנזך
"מלב אל לב" ,פנה איש התחזוקה ,או איך שנקרא אז  -עובד משק – אל ליבם של תושבי היישוב הצעיר בן השנתיים .קצת
רחמנות ,הוא התחנן .כנראה שכמו בני שנתיים טיפוסיים ניג'זו לו התושבים עם בקשותיהם השונות ,לעיתים אף המשונות.
על דפי קשר אמיץ הוא פרט בפני התושבים את סדר יומו העמוס וביקש קצת התחשבות ,אם אפשר בבקשה.

מלב אל לב
יום בחיי עובד משק
בוקר טוב! דקה לנסיעה.
6.59
מישהו מתדפק על החלון משמאל" :צביקה ,צריך
לחבר חשמל בשכונה ב' וצריך להביא ציוד משכם,
והיום יבואו מטרומאסבסט ,...דרך החלון הימני מנסה
מישהו לדווח לי בתנועות ידיים נמרצות שהפיג'ו
נתקע" :לטיפולך!"
אני מזנק עם הרכב מתוך "ערימת" ההוראות
7.02
והבקשות .תוך כדי נסיעה אני פנוי לתכנן את יום
העבודה שלפני.
תכנון לחוד ומציאות לחוד .אורבים לי על
8.30
יד המשרד" :צביקה ,למה לא הייתה הסעה לילדי
שכונה ב'?" "צביקה ,אין מים!" "למה לא זז כלום
בעניין הכביש "?...מלמעלה יורד מישהו עם בעיה
בביוב ומן התינוקון מתקדמים לעברי נושאי בקשות נוספים.
צהרים אני בנסיעה .במכשיר הקשר אני ממשיך להתעדכן בכל הבעיות הפרטיות והישוביות שאני (!?) צריך לפתור .מגדיל
לעשות מי שקורא לי במכשיר" :צביקה ,למה אינך כאן?" התשובה היחידה העולה על דעתי היא צביקה לא כאן כי איני יכול
להיות בכל מקום .צביקה הוא אדם אחד שיומו נמשך ,כמה מוזר ,רק  24שעות המוקדשות ,בין השאר ,לעבודה במספר מקובל
של שעות ,לאש"ל ולימוד.
וד"ל

מניחה שזה מסר לדורות ולא רק לשעתו .וד"ל 😊
(הכותב הוא צביקה שפירא שגר מספר שנים באלון מורה ,בהתחלה כרווק ובהמשך התחתן עם רבקה בת השירות .מבנה
התלמוד מול גן צביה זהו ביתו .הוא שימש במספר תפקידים ביישוב ,בין היתר כעובד משק ומאוחר יותר כמזכיר היישוב)
ו...עדכון מהגנזך:
הארכיון שלנו מתחיל לקבל צורה .החלל המרכזי הוסב לחדר עבודה מסודר ונעים .המבקרת הראשונה ,דוקטורנטית
מאוניברסיטת אריאל ,כבר פנתה לתאם הגעה על מנת לחפש אצלנו חומר .ארכיון אלון מורה על מפת הארכיונים!
המייל של הארכיון arc@elonmoreh.co.il :מוזמנים לשלוח חומר ,מסמכים ותמונות .ועוד יותר טוב – להביא לנו את
המקור .החשיבות של הי מצאות החומר המקורי בארכיון היא עצומה .החומר נשמר בתיק מיוחד הנקרא על שם התורם.
ממש כאילו אנחנו שומרים אותו בשבילכם בכספת.
תודה רבה למי שכבר העביר אלינו תמונות ,פרוטוקולים ,עיתונים ועוד ועוד .זה מעשיר את הארכיון ומאפשר גם לאנשים
אחרים ליהנות ממנו .בנוסף ,העברת החומר חוסכת מקום בבית ומאפשרת את שימורו לאורך שנים ארוכות בעז"ה ,שלא
לומר לנצח.
מוזמנים לתאם ביקור ולהגיע .שבת שלום ,אלונה.
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חברים,
מה מצב

חוברות המדבקות שלכם??

יש כאן כבר כאלו שממש מתקדמים!!
מגוון אפשרויות לקבלת מדבקות ...שימו 🖤
עם פתרון חידת חדר בריחה בקשר אמיץ💡
בקנייה במכולת💳
בקניה ביקב כביר🍾
בפעילויות תרבות השונות🎈
בביקור במרפאה💉
ואפילו בדואר📩...
בסוף הקיץ בין המסיימים הראשונים יוגרלו פרסים שווים!!🚲🛵

מסע עליות

כבר כמעט חמישים משפחות נרשמו
ליום וחצי של חוויה ערכית ומיוחדת!

אז מה בדיוק צפוי לנו?...
נסיעה לחברון,
סיורים במערת המכפלה ייחודיים לפי גילאים,
המיצג 'לגעת בנצח' ויצירה לילדים.
ארוחת ערב שווה
ערב מיוחד עם להקת "שיר אדמה" וסיפורי ראשונים.
ביום השני..
נשכים לתפילה במערת המכפלה,
ארוחת בוקר,
ונסיעה לנווה צוף.
בנווה צוף נהנה מהדרכה מרתקת למבוגרים,
ומשחק ניווט משפחתי רכוב רטוב,
ארוחת צהריים,
ו ...לסבסטיה.
בסבסטיה מחכות לנו תחנות פעילות מיוחדות וטקס !
ובסוף בעזרת ה' ..נגיע ליעד! אלון מורה על הר כביר! 🏡🏘
בדרך נכיר עוד כמה תחנות
שהיו חלק ממסעו של הגרעין הראשון בדרכו לכאן..

אז ..למה אתם מחכים??

ההרשמה עד ר"ח אב !

הקדימו והבטיחו את מקומכם!!

לשאלות בווצאפ 0527710614 /0524295561
* המעוניינים במקומות הלינה בבית ההארחה  -הזדרזו מאד להירשם.
* האירוע מתואם לכל אורכו עם צה"ל.
* המסע לתושבים בלבד .במקרים חריגים מוזמנים לפנות אלינו
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יום מיוחד לבוגרים
ולמי שגר כאן בעבר
לכבוד חגיגות  40השנה על ההר!!
כולם מוזמנים לבוא ולהזמין חברים!

ביום חמישי החל מהשעה  16:00נהנה כאן מ...
סיורים במצפים השונים ביישוב!
פעילויות מקסימות לילדים!
מפגשים בבתים מארחים!
כיבוד קל והרבה צחוקים וגעגועים!
ובערב כוולם...
נפגשים בהופעה מיוחדת ומרגשת של אברהם פריד
ברחבת המעון!
* אחר הצהריים -חינם!
* ההופעה בערב -במחיר מיוחד לבוגרי ישוב
בהקלדת קוד קופון באתר ההרשמה.
מספר המקומות מוגבל!! מחכים במיוחד לכם❗
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אם אתה יכול לחלום על זה,
אתה יכול לעשות את זה.
(וולט דיסני)
דביר בן עמי החליט מירוץ וטורניר
נרים ביישוב.
צירף את פדות יחד עם בני ובנות
ז'-ח' (התותחים).
אז הנה התוצר לפניכם ,יומיים של
ספורט (מזל שזה נעצר שם תאמינו
לי ,הוא היה יכול לעשות שבוע
בקלות).
באמת בשלב מסויים הייתי
סקפטית ,והנה התוצאות לפניכם8 ,
קבוצות כדורגל  4 ,קבוצות מחניים
ומעל  50במירוץ.
אז תודה תודה לכל העוסקים
במלאכה!!
ההודיה הראשונה היא לדביר
ולפדות על וואצאפ גועש רועש
עם המון עשייה.
תודה לחסויות השונות!
תודה למיני נוער
תודה לשחקנים ולשחקניות,
לשופט ולשופטת.
מקווים שנהניתם
מחכים לשנה הבאה....

מעשה שהיה,
הגיע למשרד רעיון
לעשות יום סבא וסבתא בשומרון
קורין הרימה את הכפפה
ושרית בס* השתתפה בחלק
מהמשימה
העיקרון שהוביל אותנו
הוא חיזוק הקשר הבינדורי
ביישובנו
ישבנו ישיבות ונקבעו מטרות
ולעבודה אנחנו מוכנות
חישבנו בדקנו החלטנו
שיגיעו  100נכדים וסבתות
נו ,אז החלטנו ,מה כבר יכול
להשתבש?
אורטל** הכינה הזמנה
פרסמנו את האירוע
ומכאן הכל מתפתח
מתגלגל ותופח
אחד ועוד שתיים
ועוד  10ועוד מאתיים
ורגע עוצרים את ההרשמה
כי התכוננו למאה
איך נעצור את ההרשמה?
"כי הסבתא מקרית שמונה
מגיעה"....
אז המשכנו וקנינו עוד יצירות
ופתחנו עוד פינות

והנה רגע האירוע,
זכינו,
והגיעו למעלה מ 70-סבים וסבתות
ושלוש מאות נכדים ונכדות
אז ,סליחה שהיה צפוף
ונראה קצת כמו טירוף
אבל העיקר ש,
ראינו במו עינינו את היד המלטפת
את הסב הצוחק
את הסבתא האבודה מרוב פעילות
את הנכד המאושר
את הנכדה המברכת
והרגשנו
שבדיוק לרגעים הללו התכוונו!
אז ,שלב התודות הגיע
וזה הזמן להריע
לרחל על הליווי והתובנות
לראשית על הברכות
לבנות ח' על ההשקעות
לרינה על היצירות
ולאחת והיחידה שאין כמוה בכל
העולם -קורין המופלאה!
היא בחורה עם אנרגיות מדהימות
ועשייה בשמים (לכי לנוח!)
ופרוייקטים בלי סוף!!
היה מרתק וכיף לעבוד יחד
אז תודה!
ולכל מי שהגיע מקרוב ומרחוק
אולי נפגש גם בשנה הבאה...

* מנהלת אגף אזרחים ותיקים
**קצובר

ממשיכים לבקר אותנו על ההר:
 טיול גברים מקטיף  הנהלה של מכון מחקר (מרעננה)  ויחידה צבאית.
הגיעו לסיור גם אורחים מבית -משפחות צעירות מאלון מורה  כתב חרדי מעיתון "במשפחה"  צוות חרדי
מ"זילברמן"  ופעיל אמריקאי למען ישראל מאריזונה ,ארה"ב.
תודה לבני על המידע.

המשחק של הקיץ ממשיך במלוא עוזו.
אז השבוע החידה קשורה לבית ,ויאללה ממשיכים.
(החידה בעמוד הבא)
את הפתרונות להדר צוויבל כמובן.
בהצלחה
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יום ראשון
כ"ה בתמוז

יום שני
כ"ו בתמוז

יום שלישי
כ"ז בתמוז

19:00
ערב כיף לילדי התלמוד תורה
בבריכה

 20:30ערב לבוגרי הישוב
בחצר משפ' שמחי

יום רביעי
כ"ח בתמוז

יום חמישי
כ"ט בתמוז

יום שישי
א' באב

10:00
טקס בצומת
'מעלה
בנימין'
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