הדלקת נרות:
18:03
צאת השבת:
19:05
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 :

למשפ' ליברמן
לאירוסי
יוסף עם
מוריה לוי
שלמה ונגה פרל
ברוכים הבאים
לאלון מורה,
לשכונת רמי

לרבנית ברכה
ליברמן
לאירוסי הנכד

למשפחת לסר
לנישואי הנכדה
אביטל עם יהונתן
בארי

"אודה ה' בכל לבב"
לרגל הולדת בתנו

מוריה

שמחים להזמין את הציבור
לעונג שבת בביתנו בשעה .12:30
נשמח בבואכם,
אורן ומיכל מעטוף

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 בספריה

 17:10שיעור לנשים עם הרב ברק אהרונוב
ב'עוד יוסף חי'

אבות ובנים -לימוד בשכונות

רביעי
שלישי
שני
ראשון
בכולל 'עוד יוסף חי'  -תוכנית שיעורים עשירה
בבית חב"ד  10:30–9:30לימוד שלחן ערוך בית יוסף ומשניות

שנה טובה!

11:15
בימ"ד נשים
אצל שרה הלל

חמישי

שישי

19:35
לימוד
מאמרים
ושיחות בבית
חב"ד

כולל יום שישי:
 7:45הרב
יצחק דביר
 8:30הרב ברק
אהרונוב
 9:10הרב
מרדכי וולנוב





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

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

נשים יקרות,
בע"ה מתקיים בביתנו שבגבעת הברכה ,שיעור קבוע בנושא  -שמירת הלשון ,בימי שני בשעה  19:30למשך כחצי שעה.
לפי הדרכת הרב לבנון אנו לומדות עם הספר 'קיצור שמירת הלשון' .בחודש הקרוב ייתכנו שינויים של היום והשעה.
עקבו אחר הפרסום בהודעות וואצאפ.
מי שלא מחוברת לקבוצת הנשים ומעוניינת לקבל עדכונים דרך המייל או ב  ,smsשתשלח לי את הפרטים שלה ובל"נ אעדכן
אותה בשמחה.
ברוכות הבאות! שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה ,אסתר תנעמי tanamiae@gmail.com , 0525610382
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ביום ששי הבא ה' בתשרי
תתקים אזכרה לחברת הישוב ננסי שרה בת אאע"ה ז"ל
הלימוד בכולל יום ששי באותו יום יהיה לזכרה
בשעה  10:00אזכרה בבית העלמין
מבקשים להגיע לבית העלמין
כדי שאפשר יהיה לאמר קדיש לזכרה
ת.נ.צ.ב.ה

חוות השקדים

בשעה טובה ומוצלחת מתחילים להתפלל בבית
הכנסת החדש בחווה.
תפילת שחרית ותיקין בשני הימים.
הודו  .5:50הנץ .6:31
קידוש לאחר התפילה .בואו בשמחה!

ותיקין בישיבה התיכונית

בכבל שנה גם השנה!
תפילת ותיקין יום השני של ראש השנה
מניין אשכנזי ישיבתי בישיבה התיכונית.
שחרית הרב יצחק דביר
מוסף ר' יעקב גוטמן
תקיעות ושיחה לפני תקיעות  -הרב וולנוב
תחילת התפילה 5:40

משכן אריאל

יום א' של ראש השנה:
 ... 13.15מנחה גדולה ערה"ש
 ...18.10מנחה שניה
 .. 18.40אחות קטנה
 .. 18.50ערבית
 ... 8.00שחרית
( ... 9.45לא לפני) תקיעת שופר.
 .........מוסף
 .........מנחה גדולה (מיד לאחר מוסף)
 .. 17.40תקיעות לנשים
 .. 17.50מנחה ותשליך

יום ב' של ראש השנה
 .. 18.50ערבית
 ... 8.00שחרית
( ... 9.45לא לפני) תקיעת שופר
 .........מוסף
 .........מנחה גדולה מיד לאחר מוסף
 .. 17.30לימוד אבות ובנים
 .. 18.00מנחה
 ...19.01ערבית צאת החג

רחמי תרצה

השבת
שחרית ,8:00 -מנחה.18:00 -
השבוע :מנחה  ,18:10ערבית .18:50

יום א' ,ערב חג
סליחות( 23:50 :מוצ"ש)06:55 ,05:55 ,
שחרית08:00 ,07:00 ,06:00 :
 .... 13:20מנחה גדולה ערב חג
 .... 18:01כניסת חג
 .... 18:11מנחה קטנה
 ....18:50ערבית ליל חג
יום ב' ,א' דר"ה
 ..... 7:30שחרית
לאחר שחרית -הפסקה וקידוש באולם בית הכנסת (כ 20-דק')
תקיעות שופר -בערך ב( 10:00 -בעל תוקע -שילה הורביץ)
(יעברו לפני התיבה :שחרית -עמיחי לבנה ,מוסף -דוידי בן ציון)
 .... 17:15מנחה
(תקיעות נוספות לנשים מיד אחרי מנחה)
תשליך
יום ג' ,ב' דר"ה
 ... 19:00שיעור
 ....19:20ערבית (הדלקת נרות החל מ)19:02 -
שחרית ותקיעות -כמו ביום הראשון
(יעברו לפני התיבה :שחרית -ערן המאירי ,מוסף -הרב יצחק דביר)
 ... 18:00מנחה
(תקיעות נוספות לנשים מיד אחרי מנחה)
 .... 19:01ערבית צאת החג
צום גדליה
שחרית 08:00 ,07:00 ,06:00 ..
מנחה 17:55 ....
ערבית 18:45 ...
סליחות בעשרת ימי תשובה
07:20 ,06:20, 05:20

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה
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עוד יוסף חי

היכל עמי
חול 04:45 :סליחות יום ראשון ,סליחות בעשי"ת
 ,04:35שחרית כוותיקין ,אין מנחה 18:30 ,דף
יומי 19:30 ,ערבית.
שבת קודש 08:00 :שחרית קורבנות13:30 ,
תהלים לילדים 15:45 ,דף יומי 16:45 ,מנחה,
 17:15שיעור.
מוצאי שבת 18:55 :מכתם 19:05 ,והוא רחום.
יום ראשון ערב ראש השנה
 .... 07:20דף יומי
 .... 18:10מנחה
 ...........שיחה  ,ערבית ראש השנה
יום שני ,א' דראש השנה
 .... 07:30שחרית (קרבנות)
 .... 14:45תהילים
 ..... 16:15דף יומי
 ..... 17:15מנחה
 .... 18:00תשליך
 .... 18:45ערבית

יום רביעי ג' תשרי ,צום גדליה
סליחות ושחרית – כותיקין (כפי שפורסם)
 .... 16:55דף יומי
 .... 17:55מנחה
 .... 18:40ערבית
א' ראש השנה
 .... 18:01כניסת החג
 .... 18:05מנחה של ערב חג
 ...........ערבית

יום ב’ ,ר"ה
שחרית  ...ותיקין (זמנים מפורטים בהמשך)
 ..... 18:00מנחה (תשליך)
 ...... 18:31שקיעה
 ......18:50ערבית
יום ג' ,ר"ה
שחרית  ....ותיקין (זמנים מפורטים בהמשך)
 ...... 18:15מנחה
 ...... 19:01ערבית – מוצאי החג
יום ד' ,צום גדליה
שחרית  ...ותיקין – הודו ,6:10 :נץ החמה 6:32
מנחה 13:15 ......
סוף הצום-ערבית 18:45

יום שלישי ,ב' דראש השנה
 .... 07:30שחרית (קרבנות)
 ..... 15:15תהילים
 .... 16:45דף יומי
 .... 17:45מנחה
 .... 18:30שיעור
 .... 19:01ערבית

משכן אבנר (בית כנסת

יום א' ,ערב ר"ה
 ...... 13:15מנחה גדולה
 ...... 18:01כניסת החג

תימני)

 ..... 7:00שחרית ראש השנה
 ...........מוסף
חזן :אליאב הלל ,תוקע :אליה עוזרי
 .... 17:30מנחה
 ...........תשליך
ב' ראש השנה
 .... 18:50ערבית
 ..... 7:00שחרית ראש השנה
 ...........מוסף
חזן :אבנר מליחי ,תוקע :אליה עוזרי.
 .... 18:00מנחה
 .... 19:01מוצאי חג
 ...........ערבית מוצאי חג

עוד יוסף חי  -ותיקין
עמוד השחר :שיטה א' .5:04:שיטה ב.5:22 :
זמן טלית5:43 :
תחילת התפילה5:30 :
המלך( 6:12 :יום א'+יום ב' הרב בצלאל ראטה)
עמידה יום א'6:31:12:
עמידה יום ב'6:31:31 :
קריאת התורה :הרב גלברד.
קידוש ( 7:50-8:05 :בערך)
תקיעת שופר (למנצח) :לא לפני ( 8:05הרב גלברד).
מוסף :יום א' :ר' אשר שטרן,.
יום ב' :ר' עמיחי לבנה.
שימו לב! הטישיו בשולחנות -ציבורי.
כל העולה לס"ת ,הגבהה ,גלילה מתבקש לתרום לכיסוי הוצאות בית
הכנסת ,והנותר לטובת הת"ת.
בברכת ה' אחד ושמו אחד!

גבעות עולם

א' דראש השנה
מנחה  5-דקות לאחר הדה"נ
ערבית
מנחה 17:30
תשליך
ערבית 18:45
ב' דראש השנה
מנחה 17:45
ערבית 19:01
.

תחל שנה וברכותיה ,שנה טובה ומבורכת
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אז מה התחדש כאן השנה?












במרכז המבקרים  -הבניה כבר כמעט מסתיימת
הפארק המרכזי ברוך ה' הסתיים והומה כמעט כל שעות היממה
קיץ של פעם ב  -40קיץ משמעותי חוויתי שהדי הגודל שלו עוד ניכרים בנו,
ובתוכו מסע עליות מופלא והופעה של אברהם פריד שלא תישכח!
כיכר תנועה בנווה עפרה נבנית בימים אלו לבטיחות הנהגים והולכי הרגל
מרכז ליבי נחנך והפעילות בו מקסימה ומחממת לב!
תכנית מתבגרים בכיף ב"ה יצאה אל הפועל ובני הגיל השלישי כבר נהנים ממנה!
ארכיון חדש! ארכיון אלון מורה שמתעד למעשה גם את כל ראשית ההתישבות בשומרון
קידום תכניות תב"ע לחמש תבעות שונות ובנוסף תכנון לנחלת יוסף ולחוות השקדים!
חידוש גן השעשועים בגבעת הברכה להנאת ילדי ונכדי השכונה♡
בניה חדשה -תחילת בניית שכונת 'פסגת צל הרים' בשעה טובה!
מטבח חדש למעון התחתון מסתיים בימים אלו לרווחת ילדי המעון והצוות!



לקראת השנה החדשה...
הבטנו בקיץ החולף אל ארבעים השנים שעברנו ופנינו קדימה אל השנים הבאות.
אנו השבת בשבת ניצבים ,שהיא זמן ההתייצבות ,ההתבוננות שלפני ראש השנה.
הרב קוק באורות התשובה אומר:
"באחריתו של כל חזון ,ראוי לברר את כל החלקים הטובים שבו ...,ולהשאיר אותם בתור רכוש חיים
ולהעלותם אחר כך  ...בתור רז התשובה ,שהיא ראויה להופיע בתור חתימה ,לכל פרק חשוב במאורעות החיים".
כאשר המהלך נמצא באחריתו ,כאשר הוא מסתיים ישנה מעגליות .ישנן הפסקות הנתפסות על ידנו כסיום ,בשל המהלך
המעגלי .הזמנים חוזרים על עצמם ,מהלך של יום שחוזר על עצמו ,חודש ,שנה – כאשר בהגיעם למלוא היקפם אנו חשים
סיום.
אנו מוצאים את עצמנו בסיום שנה זו מתבוננים ,משתאים לנוכח החזון הגדול שאנו חיים אותו,
במספר ארועי שיא ומהלכים גדולים השנה ניתנה לנו האפשרות להצצה אל המהלך הגאולי שאנו שותפים אליו ושביום יום
אנו עסוקים מכדי לתת עליו את דעתנו וליבנו.
כבר בטקס הפרידה מהרב והרבנית קיבלנו הצצה לגודל שזכינו לו ,באירוע ההוקרה לותיקי הישוב ,בארועי הקיץ
המשמעותיים שהזכירו לנו שמארץ ישראל הכל פורח ויפרח בע"ה ,ועוד...
והנה אנחנו ניצבים,
עמידה זו שהינה ההתייצבות שבראש השנה ,ההתייצבות והזכות להתבונן לכוון ולהתכוון שנזכה להמשיך ,להתקדם,
לעלות ,להוסיף נטיעות בניה התחדשות
בעזרת ה' לעוד שנים רבות וטובות!!
מאחלים שנה טובה ומתוקה לכלל ולפרט!

לפני כמעט שנה התבקשנו לנהל את הליך בחירת רב חדש ליישוב.
עד היום ,עבודת הוועדה התאפיינה בחיפוש ופנייה למועמדים ספציפיים מחוץ ליישוב שראינו בהם מתאימים לתפקיד רבנות
היישוב.
לאחר שתהליך זה מוצה ,אנו יוצאים בקרוב למהלך של פרסום לצורך איתור מועמדים מתאימים.
אנו קוראים לציבור לסייע בהפצת הפרסום למועמדים או פורומים מתאימים.
בעז"ה אנו צופים שמהלך זה יקדם אותנו משמעותית לבחירת ההנהגה הרוחנית שלנו.
בברכת שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה.
הועדה לאיתור רב.
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שבת שלום !
בהודיה ושמחה סוגרים שנה מדהימה בקהילת אלון מורה!
שנה של התקדמות בתחומים רבים ,פיזיים וקהילתיים ,הסתכלות לעומק הדברים ,היכרות עם תושבים חדשים שהגיעו בשנה
החולפת ,נוער מעולה שעומד באתגרים עם פנים קדימה ועשייה חיובית ,הוספת שותפים רבים למעגלי העשייה ,חגיגות 40
שמגלות בתוכנו כוחות מיוחדים להמשך הדרך ,הקמת פרוייקטים חדשים ומענים שונים לאוכלוסיות בקהילה ,ועוד.
ב"ה ,המלווה את צעדינו ,שנה אחר שנה מיטיב ומשפר ומכוון את מטרותינו יום יום שעה שעה ,וכך אנו מתקדמים ומקדמים
בכל שנה ,ממלאים בתרומה איש איש בתחומו.
הדרך עוד רבה ,ויש עוד הרבה במה להתקדם ,ולשפר ,אך פעם בשנה זמן לעצור את המירוץ ולהודות!
"איש לרעהו ומתנות לאביונים (אסתר) הוא אחד מרמזי אלול.
"איש לרעהו" זה הרבה יותר מלא לפגוע ,זה אומר; תשומת לב ועדינות ובעיקר רגישות לזולת.
איש לרעהו זה להפנות פנים ,להיות מעוניין וקשוב ,לדעת לשמוח ולהשתתף בשמחות של השני ,לומר לו את המילים
הנכונות שימלאו את ליבו,
ומשם "מתנות לאביונים  "...יש כאן למעשה קריאה לרגישות ,לתשומת לב ,להתרחשות עדינה ששמה לב למה שעובר על
הזולת ורואה אותו ,אך גם הרבה יותר מזה  -אנו נקראים לתת  ...את המהות שלי אני צריך לדעת לחלוק עם הזולת ,ולתת לו
מעצמי ,לתת לו את עצמי ,להיות איתו ,להפוך את הזולת לחלק מחיי ,לחלק מהקהילה שלי (רמזי אלול /הרב אייל וורד).
אלון מורה התברכה בעשרות רבות של מתנדבים שמניעים את מעגלי העשיה יום יום ,הזדמנות לה(ז)כיר את כולם ,להיות
גאים בקהילה המיוחדת שלנו ,שהאחריות והנתינה הם אבני היסוד שלה ,להודות ולברך את התושבים והמתנדבים הרבים
בשנה טובה ומבורכת של המשך עשיה מתוך שמחה!
(למתנדבים  -שי לכבוד השנה החדשה מחכה אצל היו"רים של הוועדות או במשרד).

מתנדבי הישוב! גזור ושמור

נעים לה(ז)כיר

משפחות מלוות
קליטה
אמיר וענבל בניה
יצחק ותאיר נסימי
דודו ואמונה עמיחי
נעם ויקירה נבו
אראל ותמר רותם
אלון ותהילה אליצור
הרב אליהו ותהילה שחור
עמיחי ושלומית זליגר
אלקנה ורחלי שטראוס
דורון ויעל גרינפלד
חיה וידעאל שרייבר
דניאל ויעל צויבל
צביקה ורחלי שטרן
יהודה ועטרה צוקרמן
אלנתן וזהבה גיאת
הרב יהודה ולאה ריכטר
אלישיב וציפי ויצן
ידעיה ושלומית כהן
נתנאל ומרים דניס
ערן ושושי המאירי
אלי ורעות שפירא
צופיה ויעקב גוטמן
אלעדי ורעיה ויזל

חינוך
הרב בצלאל ראטה
אלקנה שטראוס
מבשרת טולמץ
ברק אהרונוב
יעל צויבל
רחל הורוביץ
אסתר איושיחס

בשבילך

כבאות והצלה

שרה-יעל ברויאר
שירה כהן
שרה גולדשטיין
לילך רוזנמן
זהבה גיאת
שרה גיאת
ענבל בניה
רעות שפירא

זאב חורי
אליצור הראל
יואב דוד
יצחק שמרלובסקי
אבישי הרשקוביץ
רמי הופמן
נעם נבו
בניהו מולא
גלעד רוזנמן
דוד ברמסון
שרון כהן
צבי גורן
צביקה קניגסברג
אחיה צבע
דודו עמיחי
אלחנן מרציאנו

ועדות עזרה
שכונתיות
רוחמה ארבוס
אביטל שטרית
ענבל בניה
רחלי שטראוס
לירון עולמי
עטרה צוקרמן
חפצי סקאלי
שרה גלברד
מרב אהרונוב
ברכה ממן
שרה גולדשטיין

קליטה
יצחק נסימי
יוסף בוחניק
יוסף גור
בתיה לסר
נטע ברמסון
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נעים לה(ז)כיר
וועדה לאיתור רב
הרב אמיר נכטשטרן
הרב שחר אימבר
הרב עדיאל שרעבי
אביטל שטרית
מבשרת טולמץ'
יוסף גור
אבי ליאני
הרב מנחם פליקס

מועדון +50
בינה קצובר
ליאורה פוגץ
ועד לחיזוק בי"ס
כיתת כוננות
יהושע שרמן -מפקד כיתת
כוננות
אבי דניס
אביעד לוי
אבנר מליחי
יחזקאל קצובר
ברק אהרונוב
אלחנן מרציאנו
איתמר ויס
יצחק שמרלובסקי
אריה אידלס
דניאל נובוגרוצקי
זאב לזר
יהודה מייזל
יהודה צוקרמן
יהונתן שטרית
יהושע לבנון
יצחק סעדיה
ישראל דרור
ישראל צור
נועם נבו
נפתלי בן שושן
עובדיה רוזנצוויג
עמיהוד ארנון
צביקה שטרן
שלומי בר און
שריה דמסקי
אמיר בניה
אריאל צוקרמן

ביטחון
יהושע שרמן
יהושע לבנון
ישראל צור
יהודה צוקרמן
אבי דניס

שלומית בן ראובן
שי סויסה
הרב מרדכי וולנוב
אריה ארבוס
אוריה חברוני
עמיחי רמר

ועדת תרבות
נעמה יערי
אלה אראל
אמונה עמיחי
רעות ברויאר
חדווה קורנוויץ

עזרה הדדית
תרבות שכונות
צופיה גוטמן
אודיה קלר
אלה אראל
טובה ויינשטיין
מירב אהרונוב
צורית פרשן
שירה שמחי
חנה הלפגוט
שושי חברוני
חרות זליגר
תהילה דבורה גיל קרוב
דיצה זולדן

ועדת כ"ד
אמונה יעקבי
דורין סולימני
רינה ביטון
נעמה יערי
יסכה גזבר
שבות ליאור

טובה פליקס
שרה הרמתי
זהבה בן יוסף

צח"י
יהושע לבנון
ר' אמיר נכשטרן
יעל צויבל
יסמין שקד
עמיחי רמר
אוריה חברוני
איתן לסר

חק"י
ר' אמיר נכטשטרן
צבי גורן
דוד בנימין
יוני ברויאר
ענת אנידג'ר
רבקה לבנת
שרה קסטנבאום
תמר רותם
אלינעם קוזוב
חגית שרעבי
איתמר ויס
מתניה הלפגוט
דודו עמיחי
שירה ישראל
יקירה נבו
ענבל בניה

תלמוד תורה
כולל יום שישי

צביה צפרי
הדסה דה-יונג

יאיר לסר
ועדת בניה
איתמר כהן
נתן שחר
יוסף גור
תומר בן צבי

תיירות
איתמר ויס

וועדת מקווה
תאיר נסימי
רינת ווידר
אורטל קצובר
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ועד הורים ביה"ס
נעמה צור(בנות)
עטרה צוקרמן (בנות)
שלומית זליגר(בנות)
שרה גולדשטיין (בנות)
חגית מילוא (בנים)
שושי חברוני (בנים)
הרב מרדכי וולנוב (בנים)
יוסף גור (בנים)
נוית פניגשטיין (בנים)
פנינה דמסקי (בנים)

נעים לה(ז)כיר
משפחות מאמצות
נוער

מתנדבים נוספים
בקהילה

יהונתן ואביטל שטרית
ערן ושושי המאירי
יהודה וברכי מייזל
גדי ואמונה דיעי
דניאל ותמר נובוגרוצקי
אלינעם ואיתן סבג
זאב ויעל לזר
ישראל ונעמה צור

ישורון אוחנה
אלונה הורנשטיין
נעה גריידי
מירי אנקונינה
הודיה אביאל
אסף חורי
ברכה ממן
אליאב הלל
שירה ישראל
לאה ריכטר
ציונה בן שושן
אפרת כהן
שושי המאירי
אלנתן גוטוירט
טלי הופמן
שרה יעל
צביקה שטרן
אסתי לבנון
טובה וינשטיין
אסתי לסר
אסנת קלנגל
שירה בן צבי
הלה כ"ץ
זהבה בן יוסף

בלניות
צאת הכוכבים
שרה גלברד
טובה פליקס
טובה ויינשטיין
לאה ריכטר
לינדה הורן
ענת אנידג'ר

מעורבות חברתית
לאומית
תמר רותם
חפצי סקאלי
רות שחור
נטע ברמסון

סניף בנים
אוריה חברוני
מיכל מעטוף
פנינה דמסקי

וועדת נוער

וועדת זה"ב

דוד ברמסון
מירב אהרונוב
תהילה ברנור
יקירה נבו

צופיה שני
ידעיה כהן
שרון כהן

יוסף גור (רחמי תרצה)
אליעזר ויינשטיין (רחמי תרצה)
יאיר גריידי (רחמי תרצה)
ר' ניסים עטיאס (היכל עמי)
אסף חורי (היכל עמי)
ציון גלעד (היכל עמי)
אילן גיאת (עוד יוסף חי)
פנחס פוקס (עוד יוסף חי)
אוריאל אלקובי (נווה עפרה)
הרב נועם וידר (נווה עפרה)
אמיר בניה (נווה עפרה)
בניהו מולה (משכן אריאל)
נפתלי בן שושן(משכן אריאל)
עדיאל שרעבי (תימני)
אורן מעטוף (תימני)
זכריה חזי (תימני)

בית החייל
יהודית הופמן

סניף בנות
אלונה הורנשטיין
אפרת כהן
שלומית זליגר

רפואת חרום
וועד גנים
ענבר אלקובי
רינת צבע
טליה פרץ
ענבל בניה
איילת בן ציון

מזכירות
יוסף גור
יהושע לבנון
יעל צויבל
תהילה בר נור
שריה דמסקי

גבאים

תרבות תורנית
יצחק דביר
דני קלר
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שרה גלברד
דני קלר
יהודה צוקרמן
צבי גורן
אלינעם קוזוב
מירי אנקונינה
נועם נבו
שילה הורביץ
נתנאל הורוביץ
עדה רומם
אריאל צוקרמן
רבקי בצלאל
חגית שרעבי
רועי שמידט

אחים בדם !

פרויקט מרגש שמארגן אותו מח"ט שומרון  -שגיב דהן .
לפני חצי שנה בלידת בנם איבדה אישתו כמויות רבות של דם בשל
הסתבכות ועמדה בין חיים למוות .עשרות מנות דם הצילו את חייה,
וב"ה החזירו אותה למעגל הבריאות .
מתוך הודיה על הנס הפרטי והבנה כמה משמעות קריטית יש למנות
הדם ,החליט המח"ט לצאת במבצע חסר תקדים במקום בו הערבות
ההדדית והחסד הם אבני היסוד  -גב ההר.
יחד  -תושבים ,חיילים ,בחורי ישיבות ,כוחות הבטחון וכל מי שכוחו
במותניו ,מגבירים את מנות הדם,
ושוברים שיא ישראלי שעד היום עמד על  740מנות.
תושבי אלון מורה  -היעד שלנו  200מנות דם!
 1/2שעה מהיום עבורנו  -יכולה להיות הצלת חיים למישהו אחר!
לא נשארים בבית!
במקום יתקיימו פעילויות ילדים כדי שנוכל לרדת עם כל המשפחה -
חוויה משפחתית וערכית.
ביום ראשון ז' בתשרי יורדים לחטמ"ר ,מתגייסים ,ושותפים בהצלת חיים" .למענך אלוקים חיים "...
להרשמה וקביעת זמן מתאים יש להרשם בקישור  https://tic.li/8Ooe2Dgאו באתר אגף ישובים ומתנס שומרון.

עדכונים ...
"מרכז ליבי" נפתח בשעטו"מ .יישר כח לשקד ,לעטרה ולבנות גרעין 'דורות' על הובלת הפרויקט.
מקום כיף ,נעים וחם .כל שבוע נפגשים יחד לפעילות אישית וקבוצתית .הילדים נהנים יחד עם הבנות ולהפך ,):
כרגע המרכז מלא .בהמשך יתאפשר לעוד ילדים להצטרף .לפרטים ניתן לפנות אלי.
צהרון -עדיין ניתן להצטרף לצהרון ,וליהנות משירות הסעות ,ארוחת צהריים חמה פעילות ומפגש עד השעה  16:00עם
יהודית וכוכבה המפעילות היקרות! קבוצת הצהרון רגועה ונעימה באווירה טובה .למעוניינים להרשם  -רחל .0542076914
שבת לך לך  -אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לשבת לך לך  -שבת של פעם ב  40שנה!
בע"ה מתארגנים לשבת גדולה חוויתית מלאה באורחים ובהפתעות.
את פרויקט השבת מנהלת  -נטע פואה .בהצלחה לנטע!
ואחרונים חביבים  ):תודה רבה למנהלי הת"ת אחה"צ באלון מורה  -צביה צפרי והרב אייל שוולב ,על חשיבה כל הזמן איך
לעלות בקודש ,ברגישות ,התחשבות בגוונים השונים ,והשתלבות יחד עם כל פעילויות אחה"צ בקהילה! תבורכו!
שנה טובה ומתוקה ,שנת התקדמות התחדשות וברכה ,לכלל ולפרט  .שנת גאולה!
רחל.054-2076914 ,
שבת שלום חברות.
היה לנו השבוע מפגש כיף וטעיםםםםם 😋
הכנו  3סוגי קינוחים חדשים וחגיגיים ממש:
* מוס דבש על בסיס של פקאנים.
* פאי תפוחים וקרם שקדים
* מוס גבינה ורימונים
מדהים לראות איך הקינוחים יכולים להיות גם טעימים,
גם קלים להכנה ,וגם נראים מהמם!!
תודה רבה ללילך רוזנמן!
אנחנו יוצאות יחד אתכן לחודש עמוס ברכות וחגים.
נשוב להיפגש אחריהם ,עם תכנית שנתית עשירה ומשמחת.
שתהיה שנה טובה ,שנה של מפגשים משמחים ,של יחד ,קרבה ,והיכרויות חדשות בתוכנו.
כאן בשבילכן-
ענבל בניה ,רעות שפירא ,שרה גיאת ,שרה גולדשטיין ,שרה גיאת ,זהבה גיאת ,שירה כהן ושרה יעל ברויאר.
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שלמה ונגה פרל – ברוכים הבאים!

שלמה  -במקור מכוכב השחר ,למד בתיכונית בדימונה ,ומשם המשיך לישיבה הגבוהה באלון מורה,
שירת בצבא בגולני וכיום לומד בישיבה.
נגה  -במקור מגני תקווה ,למדה באולפנת צפירה ,בשירות לאומי היתה מדריכה באולפנא בלוד,
למדה במדרשת שבות רחל ,וכיום סיימה שנה ג בסיעוד במכון טל .
השבוע זכו לבוא לגור באלון מורה בשכונת רמי!!

שמחים מאוד שהצטרפתם לישוב!
גזור ושמור :שלמה | 054-4296755 :נגה0546842943 :

מסוכנות הדואר
בחודש אוקטובר אפשר להגיש דוחות לרשות המסים עד תאריך  22באוקטובר.
זמני העבודה מהשבוע הבא
א' בתשרי
ראש השנה

יום ראשון
ערב ר"ה
8:00-9:00
סגור
חלוקת חבילות
יום שני
יום ראשון
ח' בתשרי
ז' בתשרי
9:00-13:00
00:9:00-13
16:30-17:30
יום שני
יום ראשון
חג סוכות
ערב סוכות
סגור
8:00-9:00

ב' בתשרי
ראש השנה
סגור

יום חמישי
ד' בתשרי

יום רביעי
ג' בתשרי

יום שישי
ה' בתשרי

9:00-11:00 00:9:00-13 00:9:00-13

יום שלישי
ט' בתשרי

יום רביעי
יום כיפור

סגור

סגור

יום חמישי
י"א בתשרי

יום שישי
י"ב בשרי

9:00-11:00 00:9:00-13

חול המועד סוכות – הדואר סגור

שנה חדשה בפתח עם תפילה לבורא עולם שיזכה אותנו
לשנה עם הרבה בריאות ,שמחה ,נחת והרבה בשורות טובות.
המועדון בשבוע הקרוב יהיה סגור.
חוזרים בשבוע לאחר מכן
יום ראשון
8:30-12:00
פ"ש עם בינה
ספורט עם ליאורה
יום שני
 8:30-9:30פילאטיס
ארוחת בוקר
 10:15-11:15מפגש סיום עם טלי
 11:15מפגש מיוחד עם בנות ז'-ח' היקרות
נלמד יחד לכבוד החגים הבאים עלינו לטובה בהדרכתה של מוריה לביא
כולכן מוזמנות בשמחה
שבת שלום ושנה טובה ,קורין
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חטיבת ביניים 'גב ההר'

לצמוח וללמוד מתוך שמחה!

זכינו ,לאחר עבודה מאומצת שלנו עם המועצה ,משרד החינוך ומזכירות הישוב
לגייס  8תלמידים מהיישובים ענב ושבי שומרון לכיתה ז' .וגדלנו לשתי כתות
בשכבת ז'.
לצוות המחנכים בחטיבה הצטרף הרב צבי בן ראובן ,אנו מאחלים לו הצלחה בכל
מעשי ידיו ,התחדשנו במבנה לכיתה נוספת ,הגדלת מתחם החטיבה ,דשא
סינטטי ושולחנות וכסאות חדשים.
בנוסף ללימודים הסדירים ,השנה נפתחה בפעילות גיבוש בבריכה ,סיור ופעילות
ביישוב .אנו עמלים להמשיך ולקדם את האוירה התורנית ,הלימודית והערכית.
בין השאר התחלנו לשלב לימודי חברותות בבית המדרש החדש ופתחנו בלימוד
משניות מסכת סוכה לחידון שיתקיים אי"ה לאחר יום הכיפורים ותלמידי כיתה ח'
החלו את ההכנות לקראת טיול הגיחה בן היומיים בהובלתו המבורכת של המורה
ישראל צור.
בשבוע שעבר התקיימה אסיפת הורים ,אנו מודים לכל ההורים שהגיעו .באסיפת
ההורים נחשפנו לאווירה המיוחדת והטובה בחטיבה ,וכן דובר על סדר היום
וכללי ההתנהגות המצופים מתלמדינו כבני תורה.
כחלק מהכנה לראש השנה ,בשבוע שעבר שמעו התלמידים שיחה מהרב ברק
אהרונוב ובשבוע הבא ישמעו מאלעד צדיקוב בעל תשובה שידבר על הכוחות
הנדרשים מאתנו להתקדמות .בע"ה בעשרת ימי תשובה ,ביחד עם תלמידי
החטיבה עליונה,
נזכה לתוספת קדושה לקראת יום הכיפור בהתוועדות משותפת עם שולי רנד.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
הרב יניב גליק וצוות החטיבה

הורים יקרים,
מתגבשת קבוצת לימוד חדשה במסגרת תלמוד תורה אחר הצהריים ללימוד טעמי המקרא ,הנביאים והכתובים ,פיוטים ועוד
מטעמים בנוסח הספרדים ועדות המזרח.
פרטים מדויקים על זמן הלימוד יפורסמו לאחר גיבוש הקבוצה.
הלימוד מיועד לכל מי שקורא בצורה רהוטה .
לפרטים והרשמה בטלפון  0542607810 :משה סימן טוב (עדיף בהודעת סמס או ווטסאפ).

רצינו רק לומר תודה!
ב"ה קבוצות התלמוד גדלות וכבר אין מספיק מקום להכיל את כל השפע...
ברצוננו להודות לאיתן לסר ,רחל הורביץ וכל מי שקשור ..על ההשתדלות הרבה שנעשתה כדי לאפשר לנו ללמוד בגן לימון
(דולב לשעבר) .בגן לימון לומדים קבוצתו של הרב דוד יעיש – כיתה ז' והתלמודית של אורנה סימן טוב (כיתות ד-ו) .תודה
רבה לכם ,אנשים יקרים ,על הגן וגם על הציוד החדש שרכשתם.
בעז"ה גן לימון ישמש גם למפעלים נוספים בישוב וברצוננו להודות לכם על החלק שניתן לנו.
בהזדמנות זו ברצוננו לשוב ולהודות לגבאי בתי הכנסת השונים שמאפשרים לנו ממש בשמחה לשבת וללמוד בבתי הכנסת.
יה"ר שבשנה הבאה עלינו לטובה יגברו יותר ויותר קולות התורה של ילדי היישוב בעז"ה.
שנה טובה ומתוקה!
אייל שולב וצוות התלמוד
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