זמני פתיחת סופר זול אלון מורה בתשעה באב
 16:15עד 18:00

שיעורים פרטיים בגיטרה חשמלית ,אקוסטית וקלאסית
לפרטים  -אבי סודאי.055-6608782 ,

בשעה טובה הוסדרה הכשרות במזנון הבריכה.
רמת כשרותם של המוצרים שנמכרים סגורים באריזתם –
על פי המצוין על האריזה.
המוצרים שמוכנים במקום  -פיצה ,מלאווח ,ברד וכדו' –
ברמת כשרות מהדרין.
בברכה ,יצחק דביר  -מחלקת כשרות

חדרי אירוח באלון מורה
שמחה משפחתית  -מחפשים איפה לשכן את האורחים???
 5חדרי אירוח מעל חדר הכינוסים ,מותאמים לזוגות
ומשפחות עם ילדים – מחכים במיוחד בשבילכם!
להזמנות ופרטים נוספים  :ליאור סבג 050-5453048
חינם למסירה -צמחים לגינה ולבית-רב שנתיים
מתאימים להר-חסכוניים במים.
הכינו כלי ואדמה ובואו לקחת .
לתאום בטלפון  ,0528880876יהודית הופמן שכונה ב'.

תאריכי פינוי גזם הקרובים
יום חמישי כא' אב תשע"ט ( .)22/8/19היערכו בהתאם
אין לך סידור לילד/ה אחרי שהמעון נגמר?!
בדיוק בשבילכם!
פותחת קייטנה לקטנטנים אצלי בבית למשך שבוע,
מיום שני י"א באב עד שני אחריו י"ח באב (כולל),
לא כולל יום שישי.
לגילאי שנה עד שנה וחצי (פחות או יותר👶🏼) ..
מהשעה  8:00עד 13:00
(עם אפשרות להאריך בתוספת תשלום)
💰 עלות  ₪ 60ליום עבור כל ילד 🏼👶
🍝 כולל ארוחת צהריים חמה
יהיו פעילויות מגוונות וכייפיות ,יצירות,
משחקים ומשחקי מים נחמדים ⛲
*הזדרזו להירשם ,מס' מקומות מוגבל.
**על ההורים להביא עם הילד כריך או ארוחת בוקר.
* ניתן להירשם לימים בודדים-מינימום יומיים.
לפרטים נוספים והרשמה :דורין סולימני 0502647107

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
תזכורת לזמני הפתיחה בשש וארגמן:
ראשון ורביעי שמונה וחצי עד עשר .מחדשים את המלאי
כמעט כל פתיחה .החנות מלאה בהמון בגדים יפהפיים!
להשכרה באשדר תחתון צמוד לבית הכנסת גבעות עולם,
 3חדרים .במצב מעולה לכניסה מיידית.
לפרטים יהודה 0584893317

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
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שמחה ומתרגשת לבשר על פתיחת קליניקה לטיפוח והסרת שיער
בישוב אלון מורה.
טיפולי פנים  :עומק וזהר | אקנה | הבהרה ( -פיגמנטציה)  ,ואנטי אייג'נג
הסרת שיער באפילציה ,שעוות פנים וגוף
בשבוע הבא אהיה ביום שני בערב יא' אב 11.8.19
לתיאום מוזמנות להתקשר -עפרה אילוז 🌷🌷0525661417

 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

"...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

לחוות גבעות עולם דרוש/ה נהג חלוקה

תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בצוות ,אחראי ומסודר.
אפשרות למגורים במקום
רשיון ג'  -חובה
משרה מלאה ,תחילת עבודה מיידית.
תנאים טובים למתאימים.
לפרטים  :שרה 052-6019677

לישיבה התיכונית באלון מורה דרושים:
מזכירה

דרישות התפקיד :אחריות ,מסירות ,סדר ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה במספר משימות במקביל ,שליטה ביישומי מחשב
 3/4משרה (מינימום חצי משרה) .תחילת עבודה  -מיידי

סייעים ומתגברים

לעבודה מעניינת ומספקת בישיבה ובחטיבה.
היקף העבודה :משרה מלאה או חלקית (גמיש) .מתאים לרציניים עם ראש גדול.

עובד אחזקה

דרישות התפקיד :ידע ורקע טכני בתיקונים ושיפוצים ,רישיון נהיגה,
אחריות ,מסירות ,יכולת עבודה בשעות לא שיגרתיות במידת הצורך.
היקף המשרה :משרה מלאה או חלקית (גמיש) .ניסיון קודם  -יתרון.

מלווי הסעות

ליווי הסעות של תלמידי הישיבה בתחילת וסוף השבוע בהגעה לישיבה ובחזרה מהישיבה.
דרישות התפקיד :רצינות ואחריות.

תנאים טובים! אוירה משפחתית! סביבת עבודה נעימה ומפרגנת
13
 ,0526070234קו"ח לשלוח ל ytem613@gmail.com
לפרטים ובירורים ניתן לפנות ליצחק –

חיסול מלאי מצעי כיתן
מחירים זולים במיוחד לשלושת השבועות
מבצעי קיץ מיוחדים במחירי גמ"ח

המכירה תיערך
ביום שני י"א באב 12.8.19
ברחבת מרכז גביש
בשעות 17:00-21:00
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סיירת התלמוד

"אין העולם מתקיים
אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן"
זכות גדולה יש לנו ביישוב שבנינו הולכים מידי אחר
הצהרים ללמוד תורה ברצון ובשמחה.
מפעל חשוב זה מעצים את החינוך לאהבת תורה שאנו
מנחילים לדור הצעיר.
בסיומה של שנת פעילות אנחנו רוצים להודות מקרב לב
לרב איל שולב ולרבנית צביה צפרי
על כל פועלם ימים כלילות למען התלמוד תורה
על היוזמות החדשות ,על היצירתיות כל פעם מחדש
וכמובן על התפעול השוטף ביום יום.

הסתיימו להם שבועיים של לימוד תורה אינטנסיבי של 35
תלמידים מתמידים מיישובנו הקט ,אליהם הצטרפו במהלך
השבוע עוד כמה אורחים מעתניאל ,ירושלים ורעננה.
החשק והשמחה הגדולה של הילדים לבוא וללמוד תורה גם
בחופש פשוט הדהימו והפתיעו כל רואה ושומע (כן כן גם
אותי!) ,אין עליכם! פשוט אלופים אמיתיים!!!

תודות (בהשראת הרב ריכטר):
תודה ענקית למשפחת בר און שדחפו והמריצו שתכנית זו
תצא לפועל ,על העצות המחכימות ,על הפעילויות הרבות:
סדנת אפייה מתוקה ,סיור לימודי מרתק ושלל משחקי
הקופסא שהביאו להנעים את זמנם של הילדים בזמן
ההפסקות.
תודה גדולה למשפחת קצובר שתרמו את רכבם עם העגלה
לצורך הקפצת אופניי התלמידים מעין כפיר חזרה ,בלעדיכם
המסע לא היה יוצא לפועל...
תודה להורים המלווים של מסע האופניים :הרבנית צפרי,
שושנה בלוך ועוז בצלאל ולהורים האוספים :הרב נחם ,דוד
יוסיפון ורחלי קרשטיין.
תודה לכם ,תושבי הישוב היקרים שהמתנתם בסבלנות עד
שתלמידי הסיירת יחצו את כל הישוב במסע האופניים מנווה
עפרה עד למעיין ,ובמקום להתלונן רק פרגנתם...
תודה לגבאי ביהכנ"ס נווה עפרה שאפשרו לנו את השהות
הנעימה בביהכנ"ס על אף שלא תמיד החזרנו את ביהכנ"ס
כפי שקיבלנו אותו...
תודה למלמדים היקרים :הרב אשר זגורי ,הרב איתמר בן
מאיר והרב אלחנן ישראלי על ההשקעה הרבה בתלמידים
החביבים והיקרים.
ותודה עצומה לתלמידים הנפלאים שקבעו יתד נאמן והוכיחו
שגם בחופש אפשר ללמוד תורה בשמחה ובכיף והרבה!
אייל שולב

וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה
הקב"ה ישלם שכרם
בתודה ובהוקרה גדולה,
משפחות :אוחנה ,אידלס ,בצלאל ,גרינוולד ,וולנוב ,זליגר,
יצחקוב ,קירשטיין ,שחור ,שטרית.
מדגם מייצג...
קייטנות
אנו מודים לכל מפעילי הקייטנות ולכל אנשי החינוך
שלקחו חלק משמעותי בקיום הקייטנות .בזכותכם ילדינו
נהנו מקייטנות עם תוכן איכותי וחוויה חברתית .תודה לרב
אייל שוולב שהוסיף קייטנה חשובה של שילוב תלמוד
תורה עם הנאה מעשית.
משפחת גורן
"בזכות תינוקות של בית רבן…"
לאחר תקופה של עשר שנות ניהול בהן זכיתי להיות
שותפה בעיצוב וחינוך ילדי המעון,
זמן לומר תודה.
בראש ובראשונה לילדים המתוקים ,ששימחו ,אתגרו
וגידלו אותנו.
לצוות העובדות המסורות שהיו איתי לאורך השנים,
למנהלות המעון העליון ולמזכירות ,על שותפות בנשיאה
בעול,
לכל המזכירים שהיו בדרך ותמיד נתנו גב,
לעובדי ועובדות הישוב ,שתמכו ,פרגנו ,עודדו ועזרו.
ולכם ההורים היקרים ,שהפקדתם בידינו בכל בוקר את
המתוקים ביותר,
ליהנות איתם ,ללמוד מהם ולשמוח בהם.
אני מסיימת את תפקידי ומעבירה את המושכות לטליה,
בטוחה שהיא תוסיף טוב למעון ולישוב.
מודה על הזכות
להיות חלק מהקהילה הנפלאה של אלון מורה.
יקירה

סיירת ד-ו בנות
אז סיימנו חודש של סיירת כיפית ומשמעותית .נהנו ביחד
בשלל חוויות ופעילויות .היה כ"כ כיף להיות איתכן
ולהכיר אתכן .תודה לכל אחת ואחת שהוסיפה לנו המון!
הזדמנות להודות ,להרבה אנשים טובים וסליחה ממי
ששכחתי  -תודה לכל מי שהעבירה לנו סדנאות
מיוחדות :לאלינעם קוזוב ,רחל ארצי ,שבות ליאור ,רבקה
יפה ,טובה פליקס ,יסכה שיינברג ,צוריה פולמן ,שחר
סעדיה ,נטע כהן ,ראשית דגן ,אנהל ,ומלכי הורביץ .
תודה לקורין  ,רחל ארצי ורונית דנציגר על השיתוף עם
מועדון מפגש  .תודה לעמוס וצוות המכולת ,וסליחה על
הבלאגן ביום של המאסטר שף  .ליהונתן שטרית על
המתנפח ועל העזרה הרבה  .תודה גדולה להורים
היקרים ,על התמיכה והפרגון ..ממש מחמם את הלב.
 תודה לטליה פרץ ועדיאל שרעבי על שיתופי הפעולה.
 לרחל הורביץ האחת והיחידה שהכל בזכותה!!
 אחרונות חביבות למדריכות האלופות!! שהיו שם מכל
הלב!! רחל צפרי ושירה שחור -אתן מהממות! פשוט
עשיתם תסיירת!!
המשך קיץ טוב לכולם ,רעיה.
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חברים -הארוע מוכן בע"ה
הגעת האנשים תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו!
כולנו מזמינים חברים ובוגרים !

יום מיוחד לבוגרים
ולמי שגר כאן בעבר

לכבוד חגיגות  40השנה על ההר!
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!

מסע עליות...

מתרגשים
למסע עליות נרשמו  585אנשים .מסע על פעם ב  40שנה.
ההכנות מרובות.
הצוות עמל על כל הפרטים והתיאומים .נסיעות .ארוחות .לינה.
הדרכות .תוכן .משחקים .חוויות .מסרים .ערכים .סיפורים.
צילומים ועוד...
ולכם בינתיים נשאר להתכונן-
להודות לה' על הזכות הגדולה שזכינו לחדש ימינו כקדם ולשוב
אל אדמת השומרון .להיות חלק מההיסטוריה הזו ולהמשיך
ולכתוב אותה.
קיראו את הסיפור ההיסטורי מחוברת המדבקות ,שתפו את
הילדים ,ספרו ,תשאלו...
אנו בתפילה לה' שנצליח במשימה הגדולה של שליחותנו בארץ
ישראל .שנזכה לגאולה שלמה עוד השבוע!
פרטים מדוייקים .לו"ז .תוכנית .תחנות .הכל .בע"ה בקרוב.
חברים  -המסע מושקע מאוד .וב"ה גדול .נהיה בע"ה המון
אנשים וכשם שפרצופינו שונים ...המסע מתוכנן להתאים
למגוון הגילאים והסגנונות ואנו תקווה שאכן תצלח המשימה
וכולנו נהנה ונצא עשירים יותר ברוח בחוויות ובחברים!
מדיניות ביטולים:
ניתן לבטל את ההשתתפות במסע עד יום שני הקרוב ,י"ב אב.
לאחר מכן ייגבו  50%דמי ביטול .סליחה מראש.
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מסמך
מהגנזך מהגנזך
מסמך
פעם ,לפני שנים רבות ,הייתה בקשר אמיץ פינה שנקראה "מפי הטף" ובה כתבו פנינים ויציאות חמודות של ילדי היישוב.
בעז"ה אביא מפעם לפעם ציטוטים מפי אלו שהיו פעם הטף של היישוב ,והיום הם מסתובבים פה ביננו בצנעה כזו כאילו
מעולם לא זכו בשבוע התהילה שלהם בעיתון הכי מכובד באזור.
הפעם בחרתי ציטוט אופטימי ברוחם של הימים הללו,
למרות שהוא בכלל מכסלו (תשמ"ד).

אביעד בן ה 3-חזר מהגן וסיפר חוויות לאימו:
 תיקנו היום את הגדר בגן ,שלא ניפול. כן? מי תיקן? המשיח. המשיח?!? כן ,הגננת אמרה" :סוף סוף תיקנו את הגדר ,המשיח הגיע!"הלוואי ונזכה שיבוא המשיח ויעזור לנו לתקן את הגדר של בית המקדש .ואת בית המקדש עצמו...
שבת שלום וגאולה קרובה לבוא ,אלונה

סידור עבודה שבועי
מוצ"ש ליל תשעה באב ( )10/8ד"ר גיתית רוזין – רופאה תחומית משפחה
יום ראשון מוצאי תשעה באב ( )11/8ד"ר אסתר דהאן – טיפול נמרץ
יום שני י"א באב ( )12/8ד"ר רני ראובני – רופא כללי
יום שלישי י"ב באב ( )13/8ד"ר רני ראובני – רופא כללי
יום רביעי י"ג באב ( )14/8ד"ר קליין – מומחה ברפואה פנימית
יום חמישי י"ד באב ( )15/8ד"ר אסתר דהאן – טיפול נמרץ

אנחנו כאן בשבילכם!
בכל ערב בין השעות ,19:30-22:30
ובמוצש 21:30-23:30
מומלץ להתקשר טרם ההגעה
02-5482109

דרושים-דרושים-דרושים
לשנה הבאה מחפשת מעבירת חוג אומנות לבנות בגילאי בית הספר
ומורה לחוג חשיבה או אומנות לחימה לבנים בגילאי בבית ספר
מכירים?
אשמח שתפנו אותם אליי
תודה ,נטע .0526070407

אז השבוע עברנו את תשעת הימים עם המדרשה לידע המקדש ,בנינו דגם שיחקנו עם שלטים,
יצרנו את בגדי הכהנים ,למדנו על הקטורת ובלי השיר של הלווים.
ובהמשך השבוע ראינו הצגה מבית תיאטרון רעותא על אהבת חינם.
תודה לרעות שפירא המוכשרת.
17

והשבוע אנחנו ממשיכים בכל הכח עם המשחק של הקיץ!
הפתרונות של המשחק לפניכם :התחלנו עם פרפר המשכנו עם ביבי עברנו לאלון מורה ולאברהם לינקולן
נשאיר אתכם במתח לגבי הפתרון של שבוע שעבר ...בהצלחה!
כרגיל הדר צוויבל מחכה לכם לפתרונות.

יש המון משפחות שאוטוטו מסיימים את החוברת! בהצלחה

שימו 💓 התאריך עוד לא אושר סופית מהצבא ,לכבוד שנת ה 40-נכנס לשכם לקבר יוסף

,

נשמע דברי חיזוק על התיישבות יהודית באיזור שכם.
עלות  .₪ 30 :אעדכן בהמשך בפרטים.

בשבועיים האחרונים הגיעו לבקר בהר כביר-
 המשנה לחשב האוצר וגזבר המועצה  קבוצה מלומדי הדף היומי ממעלות  צעירים מתנועת ישראל
שלי  בניו של יהושע כהן איש הלח"י  קבוצה ממכללת הרצוג  קבוצת עולים ממדינות דוברי אנגלית
ממודיעין  פעילות הסברה יהודית מארה"ב עם חברים  מכינת עכו  וקבוצת קציני מילואים.
תודה לבני על המידע.
 מחפשת נשים להרים שיחות /סדרה בנושא" :אשה בנתה ביתה" לסדרת חורף ,למעוניינות אנא פנו אליי.
שבת שלום ,נטע
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