הדלקת נרות:
17:14
צאת השבת:
18:18
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 :

ליוסף ותהל
יקיר
להולדת הבת

שבת
 12:55שיעור עם הרב
שחור בבית משפחת שני
 12:50שיעור עם הרב
חנינא בגבעות עולם
 13:30תהילים לילדות
בבית גיטלמן
 15:00בבית חב"ד-
משניות ,הלכה ,חסידות
השיעור לנשים עם הרב
לבנון לא יתקיים השבת
מוצ"ש 19:10 :אבות ובנים

למתניה ולירון
עולמי
להולדת
הבן

לנתנאל
ומרים
דניס
להולדת הבת

ראשון

שני

שלישי

19:00
שיעור לנשים
בבית זינגר עם
הרב וולנוב

20:25
בישיבה,
צורבא-
רועה רוחני

19:00
לימוד
מאמרים
ושיחות
בבית
חב"ד

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

20:30
תניא בבית
חב"ד

20:15
בימ"ד
ערב',
ב'זכרון
קדושים'

רביעי

11:15
בימ"ד
נשים
אצל
שרה
הלל

למשפחת
בן שושן
להולדת הנכדה,
בת לתחיה ועדיאל
גץ

חמישי
19:00
לימוד
מאמרים
ושיחות
בבית חב"ד
20:20
מוסר הפרשה
עם הרב
וולנוב
בבית הופמן

שישי
כולל יום שישי
 07:45הרב
מנחם פליקס
08:30
מו"ר הרב לבנון
 9:10הרב
בצלאל ראטה

 9:30משניות,
אוה"ח על התורה
בבית חב"ד

שישו ושמחו בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה

* רחמי תרצה :השבת :שחרית ,8:00 -מנחה-
 .16:30השבוע :מנחה  ,17:30ערבית .18:10

בשבח והודיה לבורא עולם
אנו זוכים להכניס ספר תורה לבית הכנסת רחמי תרצה
הציבור מוזמן להשתתף בשמחה לכבודה של התורה

* היכל עמי :חול :שחרית כותיקין 18:30 ,דף יומי,
 19:30ערבית .ערב שבת 12:40 :דף יומי ,מנחה
(בהדלקת נרות) ,ערבית .שבת קודש07:45 :
שחרית 13:30 ,תהלים לילדים 15:15 ,פה"ש –
פרשנות 16:15 ,מנחה ,מכתם (בצאת השבת) ,והוא
רחום ( 10דקות אחרי צאת השבת) 20:00 ,דף יומי.

הארוע יתקיים אי"ה
ביום חמישי ,ז' באדר ב'
 | 15:30כתיבת אותיות בביתנו בגבעת הברכה.
 | 17:30תפילת מנחה
 | 17:45תהלוכה שמחה אל בית הכנסת רחמי תרצה

* משכן אריאל :ימי חול :שחרית  ,6:30ערבית ,21:00
 .22:00שישי :מנחה גדולה  ,13:15מנחה ב' 5 :דקות
אחרי זמן הד"נ .שבת :שחרית  ,8:00אבות ובנים
שעה לפני זמן הדלקת נרות ,מנחה חצי שעה לפני זמן
הדלקת נרות ,ערבית צאת שבת  ,18:18ערבית ב'20 :
דקות אחרי צאת שבת.

 | 18:15שמחה וריקודים בבית הכנסת
לכבוד התורה ,ברוב עם הדרת מלך.
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נשמח בבואכם
יאיר ואסתי לסר

שלום לכולם,
יוסף ה' עליכם
ברכות לישיבה על מבצע הגיוס המוצלח! היה משמח
לראות תושבים (וילדים!) רבים נרתמים ותורמים
ומרגישים שייכים למפעל התורה החשוב הזה!
בע"ה מחיל אל חיל!
מנכ"ל ישוב
מנכ"ל הישוב בניהו הוכמן הודיע על סיום תפקידו
בעוד כחודש.
אנו מודים לבניהו על ההשקעה והמסירות למען
הישוב ,עובדיו ותושביו ועוד ניפרד בהמשך.
הליכים למציאת מנכ"ל חדש וליציאה למכרז מתחילים
בימים אלו.

ברוכה השבה
למנהלת המשרד ענבל בניה עם שובך מחופשת הלידה,
עבודה נעימה וברוכה!
ניהול מעון
בגליון זה מפורסם מכרז לחיפוש מחליפ/ה ליקירה
לניהול המעון התחתון.
ניהול המעון הוא מהתפקידים החשובים והמשמעותיים בישוב
וקשור לקליטה ,לתעסוקה ולתחומים רבים נוספים .נשמח שתהיו
שותפים בחשיבה ובמאמצים.
המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
ונכתבה בלשון נקבה מכח ההרגל😉.
שבת שלום!

שבת שלום ! חודש טוב ושמח!
יישר כח לנטע פואה ולוועדת תרבות על חודש עשיר בפעילויות משמחות ,מוזמנים לבוא וליהנות!
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר  -כן תהיה לנו!
מיד אחרי פורים תפתח הרשמה לקייטנות פסח של 'ניצנים'  -קייטנות משתלמות ואיכותיות לילדי הגנים.
והשנה אנחנו בודקים את האופציה לפתוח קבוצות גם לילדי א-ג ע"פ הביקוש.
הקייטנות יתקיימו בימים חמישי ו' בניסן ,וראשון עד רביעי ט'-י"ב בניסן ,ותנהל אותן טליה פרץ.
עקבו אחר הפרסומים! בהצלחה לטליה.

מוועדי סניף
הורים יקרים!
ב"ה סניף בנים ממשיך להתקדם ולהתייצב.
הסניף מונה כ 90 -חניכים ,צוות מסור של מדריכים ובראשם הקומונר  -דביר בן עמי ,שמובילים ומשקיעים הרבה מרץ
ומחשבה בבניית הסניף ,באופן שיהווה מקום לפעילות ומפגש חברתי הכולל תכנים ,התנדבויות ,רכישת מיומנויות חברתיות
ועוד.
מכיו ון שסניף בנים נמצא בשלבי חיזוק והתבססות לא ראינו לנכון בשלב הזה לגבות מההורים ביטוח של תנועת אריאל
כמו שבד"כ מקובל בסניפים האחרים .על כן בשביל אחזקת הסניף והמשך הפעילות אנו פונים להורים בבקשה לשלם 'מיסי
סניף'  ,בעלות של  ₪ 10לחודש עבור חניך.
בנוסף ,מזכירות היישוב שרואה בסניף חשיבות ,הקציבה סכום חודשי קבוע לפעילות ,ואפשרה תקן של קומונר בשכר.
בעקבות כך  -השנה סניף בנים לא ייצא למסעות ולמחנה של תנועת אריאל ,ויתקיים טיול באופן פרטי.
נדגיש  -שמיסי סניף יישוביים תקפים לשנה זו בלבד ,ובע"ה בשנה הבאה נחזור לשלם את מיסי התנועה כמקובל .
גם בסניף בנות זכינו לצוות מדריכות מסור ובראשם הקומונרית מעיין אהרונוב ,שמצעידות את הסניף קדימה! הסניף מונה
כ 100 -חניכות בלי עין הרע ופעילויות מתקיימות באופן קבוע בשבת ובאמצע שבוע.
אנו רואים חשיבות גדולה בתשלום מיסי התנועה המאפשרים לסניף להתפתח  ,להתחבר ולהיות שותפים יחד עם שאר סניפי
התנועה בארץ.
הורים של בנות הסניף שבחרו מכל סיבה שהיא לא לשלם מיסי תנועה יחויבו ב'מיסי סניף' על סך  ₪ 10בחודש ,שישמשו
מיסי סניף יישוביים לא יאפשרו לצאת לפעילות התנועה הכללית (מסעות ומחנות).
סיוע בכיסוי הוצאות הסניף.
חזק חזק ונתחזק ☺
שבת שלום ,ובשורות טובות ,
רחל.054-2076914 ,
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בתקופה האחרונה ,ישנם המון מקרים בהם רכבים חוסמים את הגישה לפחי האשפה .הדבר מונע את פינוי הפחים.
אבקש לשים לב לעניין.
פניות תושבים בנושא תאורת רחובות ,פינוי אשפה ,ביוב ,וגזם
יש להפנות למוקד המועצה באמצעות האפליקציה או חיוג ל 1700700106

חורף חם בספרייה
השבוע נהנו למעלה מ  80ילדים מסדנת קומיקס
עם אומן הקומיקס שלומי צ'רקה
ילדים רבים גילו כשרונות ,ומי יודע...
ומה מצפה לנו בהמשך?
אי"ה ביום ראשון י' באדר ב'-
הצגה לילדים "מעשה במשלוח מנות"
עם תאטרון "רעותא"
ובחודש ניסן -הצגה לילדים –
ביום ראשון ב' בניסן
"ליל הסדר" עם תאטרון אספקלריה

אדר בספרייה

פלקט ענק לפורים שמח מחכה לכם
כולם מוזמנים בשעות הפתיחה לבוא לקחת חלק ולצייר

ותודה לבנות שבט דביר כבוד המתוקות
ולמדריכותיהן המקסימות
שבאו וקישטו לנו הספרייה לכבוד חודש אדר ועושות לנו שמייח
חידוש בספרייה  -הספרייה עם הפנים לסטודנטים
בוקר חמישי ומוצש"ק הספרייה בשבילכן!
סטודנטיות המעונינות במרחב שקט ,מוזמנות ליצור קשר איתי/אביה כהן .שיהיה בהצלחה ולברכה
אדר שמח!
שבת שלום ,מיכל

השבוע המבחן המקדים למבחן הפומבי ,וזה הזמן לשנס מותניים וללמוד מסכת מגילה...
לא לשכוח להביא איתכם כלי כתיבה .
שימו לב לשעת הלימוד( 19:10-19:50 :לרגל פעולה בסניף)
ההספק השבועי המומלץ,
מגילה נטו  :פרק ד' משנה א' | מגילה ברוטו :לסיים!!

מוצ"ש הבא המבחן הפומבי השנתי.
וכבר באופק רואים את הלימוד המסורתי בבוקר פורים ואת ההגרלה השווה ,פרטים מלאים בקרוב.
שבת שלום!
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ראשית רצינו לברך את שתי הסטודנטיות המקסימות שיעזרו לנו השנה -רינה ביטון וראשית דגן.
רינה תעביר לנו כרגע חוגי אומנות ,וראשית תרכז את תחום התרבות בחוץ..
פרטים בהמשך...
סדנה מדהימה מאחורינו בהדרכתה של רינה ,וכמובן שמצפים להמשך מפגשים עם נשות הישוב.
מה מצפה לנו השבוע?
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

 30:8:30-9פילאטיס
 ארוחה 10:15-11:30סדנה עם
סיגלית
 11:30מפגש עם ילדי גן
צביה ואלה,...
כמובן עם האחת ויחידה
אסתי והאקורדיון (:

8:30-12:30
 פ"ש עם בינה ספורט עם ליאורה -כיבוד

שימו לב לשינוי!

 16:45-18:00יוגה
 ארוחה 18.30סדנת איפור עם יסכה

 9:00קפה ועוגה
 9:30-10:45יוגה
ארוחת בוצר

 17:00מפגש רוקמות.
פרטים למטה

 11:30-13:15ציור

אפשרות ללק ג'ל בערב זה
בעלות של  ₪ 20לחברת
מועדון.
ההרשמה לכך חובה (אצלי)

 – 18:00לימודים
שימו לב!
בקרוב נפתח מפגש חדש

"נשים רוקמות  40שנות ציונות"

בעקבות ריקמת נשים לזכרה של אורי הי"ד החלטנו
להתכנס על מנת לרקום שנות ציונות והמשכיות.
המפגשים יתקיימו בימי שני בשעה  17:00במועדון.
מפגש ראשון יתקיים ביום שני הקרוב-במפגש זה
נוכל לחשוב יחד על עיצוב העבודה.

אם מרגישים עלבון ,לקחת מים וסבון ,כי אם מתחילים להעלב צריך לנקות את הלב....
שבת שלום ובשורות טובות ,קורין.
שבת שלום!

ערבות אישית
תושבים יקרים
לפני כ 3 -שבועות התחלנו את המיזם החשוב הזה וברוך ה' יש פניות .ובקשות לסיוע אך מצד שני אין כל כך פניות ובקשות
לסייע.
הפרוייקט הזה עובד ויעבוד כמו בנק ,אם יש כסף אפשר לתת הלוואה .אם יהיו אנשים שיוכלו לסייע נוכל לעזור יותר .לכן
מבקש אני אישית מכל אחת ואחד שיכולים לסייע ,יש אחד שיכול שעה בשבוע ויש פחות ויש יותר .יש אחד שיכול לתלות
תמונות ,ויש אחת שיכולה לעזור בקיפול כביסה .כל אחד מוזמן! מנער ועד מבוגר ,גבר או אישה – יכול לפנות אליי ולהציע
את עזרתו בזמנו שלו.
תודה על שיתוף הפעולה!
שלכם ובשבילכם,
אסף חורי054-9434559 ,
4

חידון הלכות פורים
במסיבת פורים יערך חידון פורים נושא פרסים .כדי
להשתתף בחידון יש ללמוד את פרקים טו-טז מתוך הספר
פניני הלכה "זמנים".

מסיבת פורים!!!

כבכל שנה ושנה,
גם השנה תערך מסיבת פורים שווה לילדי התלמוד –
הרקדה ,הצגה של המלמדים וחידון פורים נושא פרסים!!
מיקום :אולם אירועים שמעל רחמי תרצה
תאריך :יום שני אור ל י"ב אדר ב'.
שעה 18:00 :בערב.
למי מיועד?  -לכל ילדי התלמוד הצדיקים!!! והוריהם.

מבצע פניני הלכה ברכות לילדים
בעז"ה במוצ"ש הזה (מוצ"ש פקודי) יערך בוחן על הלכות
נטילת ידיים (עמ'  )22-40בתחילת אבות ובנים.
חלק מהשאלות בבוחן הופיעו בקשר אמיץ בשבועות
האחרונים .בבוחן זה ניתן להשיג עד  15נקודות.

אופן חלוקת הפרסים:
בעז"ה לאחר המבחן במוצ"ש הרב רחמים יעדכן את המלמדים בסכום הנקודות שצבר כל תלמיד וביום ראשון/שני יהיה ניתן
להזמין אצל המלמדים את הפרסים מתוך הרשימה שלמטה .כל תלמיד מתבקש לכתוב על פתק בצורה מסודרת את הפרס בו
הוא מעוניין .חלוקת הפרסים תתבצע אי"ה בסוף מסיבת הפורים .מי שמעוניין ,יכול לשמור את הנקודות להמשך המבצע.
רשימת הפרסים:
 1נקודה – כדור גומי קופץ ,טיסנים,
פנסים ,יד נדבקת
 2נקודות – פיקות ,שומים ,עט מתחלף (4
צבעים) ,עט קסם ,קלפים ,אקדח פיקות
קטן
 3נקודות – חלילית ,דוקים מעץ ,שעון יד
(פשוט)
 5נקודות – זכוכית מגדלת ,אקדח פיקות
בינוני

 7נקודות – כדור פיקות (פאקה פאקה),
אזיקי מתכת
 9נקודות – פנס מתכת
 10נקודות – ג'יפ מתהפך ,אקדח פנס
ולייזר
 12נק' -טטריס ,חיילי משחק ,קוביית
מבוך
 14נק' -פנס ראש ,זוג פנסי אופניים ,לגו,
אקדח ג'לי
 17נק' -אולר עם  9פונקציות

 20נק' -רובה חיצים וכדורים
 25נק' -מכשיר קשר
 30נק' -כדורגל ,כדורסל ,רובה ג'לי
 50נק' – כדור מבוך גדול
 65נק' -שק שינה
 75נק' -אוהל זוגי
 95נק' -ערכת קפה
 100נק'  -סנייקבורד
 115נק' -רולרבליידס
 135נק'– אופניים ((BMX

אייל שוולב וצוות ת"ת

אמשנקיות מעלפות שלנו!!
קודם כל אם כבר נקיות אז זה המקום להזכיר שעוד חודש בדיוק בחגיגות מרשימה ופינוק סניפי נסיים את מבצע פל"ח
בסניפנו המקסים והנקי ,אבל כמובן שזה לא אומר בכלל שמפסיקים לנקות וצריך להמשיך בכל הכח בשביל סביבה נעימה
לכולנו ,אז יישר כוחכן הגדול (מרגישה מורה )/:ותמשיכו עוד ועוד בהתמדה תמידית ונקיונית...
עד כאן הקטע החופר והחינני של השבוע.
אזזז מה היה לנו השבועע??
חלק מהשבטים התחילו בקישוט מקומות ביישוב,
דביר הנסיכות את הספריה ומעוז התותחיות את מועדון  50+אז אם מישו מתעלף אז ממש סליחה ,פשוט אנחנו מוכשרות
מידי!
בעת שאתן קוראות את פינתנו ,חודש אדר ב' כבר ממש ממש פה מתחתנו ,מעלינו ,מימיננו ומשמאלנו
אז השמחה מתעצמת עוד ואנו מחכות לראות את כולכן במפקד שמחות ומאושרות!!
לימוד לצוות המהולל ב 15:15
מפקד ברב עם 15:30
מחכות לכולןןןן
יאללה בלאגן!!
אוהבות אתכן עד בלי די

 ,צוותשעטטט
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לו"ז להשבת קודש הבאה עלינו לטובה:
 - 15:15לימוד צוות
 - 15:30מפקד
 - 16:30מנחה

מה נשמע צדיקים וצדיקות?
חודש שמח! אז זהו ,חודש אדר א' עבר חלף לו וחודש אדר
ב' הגיע אלינו בצהלה! כן ,קשה להאמין ,אבל עוד
שבועיים פורים!
לכבוד החג הקרב ובא ביום חמישי יצאו ילדי שבט נווה
הנחמדים מפז וקישטו לנו את הכיכר ,שיהיה קצת שמח
(מה מצחיק? שאני כותב את הטור הזה ביום רביעי
בכלל🙃 טוב ,אין ספק שניחנתי בקורטוב נבואה).
במוצ"ש תהיה הרקדה מטורפת של הסניף במרכז גביש,
מצורף פרסום .מי שלא בא  -המן הרשע! (שלא תבינו אותי
לא נכון ,אני מתכוון במובן המטאפורי כמובן .אבל זה
עדיין חרוז מוצלח ,לא?)
מה עוד? הקומונר הקדוש הגאון רבי דביר שליט"א מוסר
כל הכבוד למי שהגיע שבת שעברה לסניף למרות הגשם
ושהשבת ממשיכים בכל הכח.
אה ,הוא גם מוסר שאני צריך לפרגן לכם ו -...רגע ,טעות
שלי ,המסר הזה היה מכוון אליי ...אמממ ...טוב ,אז
תפורגנו מפי עליון! כל הכבוד על ההגעה והנוכחות! אתם
גבר גבר! (עדיין סניף בנים)...

ועתה אחשוף בפניכם סוד כמוס בקשר לעסק המכונה
"לימוד צוות" .מעשה שהיה כך היה  -לפני שנים ארוכות
שעוד יוני היה הקומונר הוחלט שישבו המדריכים כל שבת
ויעשו לימוד צוות  -לתת דוגמא לתלמידים וגם כי אנחנו
סניף אריאל אחרי הכל .ואכן ,הוחלט על ספר ללמוד בו,
והכל התנהל כשורה עד ש ...עד שזה התחיל בפועל .יען כי
לימוד זה נחמד והכל אבל הרבה יותר מעניין לסחנש על
הפעולה ש(לא) הכנת ,ובכללי להחליף חוויות מחיי
הישיבה .ויעבור הזמן ,ויבוא מלך חדש אשר לא ידע את
יוני ויאמר" :אנחנו צריכים להפגש כמה דקות לפני המפקד
חבר'ה" ויענו לו" :ולא כבר נפגשים אנחנו ללימוד צוות"
ויאמר להם " :כך אתם מכנים את  15השעה בה אתם
יושבים ומפטפטים? לו יהי כן .יען כי להמציא שם חדש
לפרק הזמן הזה זה חבל"
וכך עד היום בלו"ז הרשמי שמתפרסם שבוע בשבועו
מופיע המונח המעניין" :לימוד צוות" .סוף.
המערכת אינה אחראית לאי-דיוקים פה ושם שעלולים
להתגלות בין הסיפור למציאות
מחכים לכם! דביר ,כ"א ,וכל צוותשע"ט

מינינוער בנים יקרים!!
קודם כל אני שמח מאוד על התנועה של המפתח
שנלקח וחוזר אלי במהלך השבוע,
ואתם מגלים אחריות ,משאירים נקי ומחזירים את
המפתח בזמן!!
תמשיכו ליהנות ולשמור על המועדון בו זמנית!
הוא בשבילכם ושלכם!
השבוע ביום שלישי נפגשנו לפעילות לכבוד חודש אדר
ב' ,בנושא שמחה!
הייתה פעילות ברמה!
וכל מי שלא בא ,היה חסר לנו!
שבת שלום ומבורך!
דביר

בע"ה במוצאי שבת פרשת פקודי
מיד לאחר האבות ובנים ()19:50
במרכז גביש.
ניפגש להרקדת ראש חודש שמחה ומרוממת
ופעילות כיפית!

כולם באים ! ! ! !
יהיה שמח
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מחכים לכם ,המדריכים ודביר

מקושרים ומקושרות שלנו.
בדיוק היום עלתה לי תהייה ,כמה מכם שמו לב לתקלה הטכנית בפתיחת מדור זה כל שבת בשבתו?
כדי שלא תרוצו לחפש את הארכיון של הקשר אמיץ שאתם מחזיקים בבוידם (תודו…)
אני אסביר לכם בשפה פשוטה וברורה -זה ימים רבים שהנני נושאת לבד בתואר רכזת נוער אלון מורה
(אגב אם יש לכם רעיון לאחד כזה מוזמנים לפנות)
למרות בדידותי בתפקיד אני עדיין כותבת בלשון רבים (דוגמא :שלוש שורות למעלה…).
יש טוענים שחבוי בחדר הסתרים (השירותים האחרונים שנעולים תמיד) שבבית נוער בנות פיצול אישיות
שלי שלכבודו אני כותבת ברבים( .אם היה לי פיצול אישיות -אני מבטיחה שלא הייתי נועלת אותו בשירותים)
בחדר המערכת טוענים שזה בכלל אשמת התיקון האוטומטי של הפלאפון ,שלא מסוגל לראות בבדידותי בתפקיד.
בכל מקרה כמו שזה לא הפריע לכם עד עכשיו מקווים(😜) שתתמודדו גם הלאה.

בנים
מה אומרים אנשים?
איך זה להתחיל חודש אדר אמיתי?
שבת שעברה היתה שבת משפחות
מאמצות ,בטוחים שנהניתם!
השבת בעזרת ה' יתברך תתקיים פעולת
ערב שבת
(כמו כל שבת נודיע ברגע האחרון
בהודעות)...
נ.ב .עדין דרושים חברה שיארגנו את
הטיול שיהיה בפסח ...מי שגבר ויש לו
רעיונות מטורפים למקום לטיול או
שסתם בא-לו להרים איזה טיול לפנים
שיסמס לאליאיר...
שבת שלום!
ולפינת בדיחת הקרש:
מורה :יוסי ,אם היית יכול לקחת איתך
דבר אחד לאי בודד מה היית לוקח?
יוסי :סירת מנוע כדי לחזור

בנות
מקווה שסימני העיגולים השחורים מסביב לעיניים כבר ירדו .ושאריות
הצרידות מהלילה לבן התחילו להתחזלש.
בטוחה שהיישוב עכשיו יפה וחתיך!!
איך היתה שבת שעברה עם המאמצות? בטוחה שנהנתן.
שימו לב מה לפנינו-
ועדת טיולי בניו התמלאה .אל חשש לכל מי שחפצה להצטרף-
ועדת ימים טובים (יום הזכרון ,יום העצמאות ,ושבועות) רוקמת עור וגידים
ממש בימים אלו -ואתן יותר ממוזמנות להצטרף אליה (בקרוב -ועדת חופש,
ועדת שבת נוער ועודדד)
דרושות מתנדבות למשחק הצלצול
מחכה לעוד  3מתנדבות (סך הכל )6
"חודש אדר אדיר ,משתגעים על הר כביר.
ארבעים שנה נזכיר כי אצלנו זמן לשיר"
שימו לב 💓 עקב מיעוט נרשמות ליציאה לשימוח נאלץ לבטל ,חבל.
סדנת לק ג׳ל -כרגע רשומות  10בנות -מי שתרשם עד יום שלישי55₪ -
מעבר לתאריך הזה אפשר יהיה להרשם בתוספת של  15₪על המחיר המקורי
(חישוב מהיר ,)70₪ -הזדרזו להרשם.
מזכירה את מבצע "אני וגם הסבתא" -יום התנדבות וסיוע לותיקות היישוב-
יאללה להרשם.
מוצ"ש
אורות -שמונה וחצי במשחקיה עם אפרת עצמון,
דורות -תשע אצל מוריה לביא

ובפינת הידעת להשבת-
ידעתם ששיחת הטלפון הראשונה בוצעה השבוע בשנת  -1876זה אומר לפני  143שנה.
ממציא הטלפון -אלכסנדר בל בדק את יכולת התיקשורת של הטלפון כשאמר לעוזרו ,שישב בחדר הסמוך,
את המשפט הבאMr. Watson, come here, I want to see you" (":ובתרגום :מסטר ווטסון ,בוא לפה,
אני רוצה לראות אותך)
הטלפון אז עבד רק במרחק מסויים.
כששכללו את הטלפון ניסו בפעם הראשונה לתקשר במרחקים ארוכים מאוד אמר אלכסנדר לעוזרו שישב
בצד השני של הטלפון (במרחק של יותר מ 5000 -קמ')Watson, come here, I need you" " :
(ובתרגום :ווטסון בוא לפה ,אני צריך אותך)
ווטסון ענה -בסדר אבל הפעם יקח לי קצת יותר זמן.
עד כאן לפינה זאת,
היו שלום ותודה על הדגים!
(מדריך הטרמפיסט לגלקסיה ,שם,שם)
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פינוי גזם:
התאריך הקרוב לפינוי גזם  :יום חמישי יד' אדר ב' ()21/03

מכון סת"ם ' -תפילין אלון מורה'

למכירה מקום בצהרון עד לסוף השנה .המחיר הוא  400שקלים לחודש.
מרים 050-5811937
להשכרה בית פרטי בשכונה א' אחרי שיפוץ.
אביגדור גביש .050-6616560
למכירה  /השכרה בהררי קדם:
דירה מרוהטת עם  3חדרים  77מ"מ מזגן בכל חדר חצר גדולה ובנוסף מחסן
בנוי  20מטר מרובע  .לפרטים ראובן מלטר .0545273736

* ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות ומגילות מהודרות
אשכנזי וספרדי
* 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



דרושים מורים/ות למרכז היל"ה שומרון (גב ההר) ,למידה פרטנית ובקבוצות קטנות עם נערות בסיכון דרוש/ה
מורים/ות למתמטיקה ,תנ"ך אזרחות וספרות ל  6-8ש"ש גמיש .שכר גבוה .דרישות התפקיד👈 :השכלה רלוונטית,



👈 יכולת הגשה לבגרות 👈 ,גישה לבני נוער .לשליחת קו"חYaelv5@gmail.com :
דרושה מזכירה למחסן בברקן  4ימים עבודה בשבוע חצי משרה .לפרטים 0526071667

יוסף ה' עליכם
ישוב יקר ושותפים יקרים!
סיימנו השבוע קמפיין גיוס המונים מוצלח ומיוחד .התרגשנו מאוד לראות את החיבוק העצום שקיבלנו מעם ישראל
כולו (בארץ ובתפוצות!!) ובפרט מקהילת אלון מורה המדהימה .תושבי הישוב התגייסו לקחת חלק בשותפות בערב
הרתימה ובקמפיין עצמו וכמובן גם בפתיחת הלב והכיס ,עד ש'ויכלא העם מלהביא' שהשגנו את היעד בקמפיין ועוד
הצבנו לעצמינו יעד נוסף וזכינו להגיע גם אליו.
אנחנו מודים לקב"ה על כל השפע שהרעיף עלינו ומבינים בכובד ראש את הזכות שיש לנו כעת בעליית קומה ובהמשך
הפצת התורה ופיתוח מוסדות הישיבה .אשרינו שאתם השותפים שלנו ,בע"ה יוסף ה' עליכם ועלינו ברכה גדולה.
חודש אדר שמח!
הנהלת מוסדות בית המדרש
מיזם חדש בישוב
ילדות עושות חסד בקהילה .יצא לדרך.
חניכות-נותרו מס מקומות ניתן עדיין להרשם כל הקודמת זוכה
הודיה רבקה
0523121493

סידור עבודה שבועי (מומלץ להתקשר טרם ההגעה )02-5482109
מוצ"ש פקודי ,ב' באדר ב' ( )9/3ד"ר גיתית רוזין  -משפחה
יום ראשון ג' באדר ב' ( )10/3ד"ר אסתי דהאן – טיפול נמרץ
יום שני ד' באדר ב' ( )11/3ד"ר אסתי דהאן – טיפול נמרץ
יום שלישי ה' באדר ב' ( )12/3ד"ר רני ראובני  -כללי
יום רביעי ו' באדר ב' ( )13/3ד"ר זאב קליין – פנימי
יום חמישי ז' באדר ב' ( )14/3ד"ר בעז אנצלוביץ  -משפחה
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מעלת לימוד המשניות
מ' יום עשה משה בהר קורא במקרא ביום ושונה במשנה
בלילה( .פרקי דרבי אליעזר)

אנחנו כאן בשבילכם!
בכל ערב בין השעות ,19:30-22:30
ובמוצש 20:00-22:30
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חוגי מגזרות נייר:

חוגי ילדים פועלים ואפשר להצטרף! עלות  ₪ 80לחודש .מפגש ראשון  -ניסיון בחינם.
קבוצת בנות :ימי ראשון  | 15:30-16:30קבוצת בנים :ימי שני 15:30-16:30

מפגש גזירה לנשים:
מפגש אחרון לנשים באלון מורה ביום רביעי הקרוב .והפעם נכין חמסות.
אז מה יהיה שם? הרבה דוגמאות של חמסות מוכנות לגזירה ,מתוכן תבחרו את האהובה
עליכן ,נגזור ,נצבע ,נבחר רקעים ,ונאגוד הכל יחד בלמינציה או מסגור (תוספת  10שקלים
בלבד למסגרת עץ) .נבלה באוירה נשית בשעתיים של כיף יצירה וריכוז.
לרשותכן יעמדו סכיני חיתוך ,משטחי חיתוך ,מספריים ,צבעי עיפרון איכותיים
וכמובן שתיה חמה וכיבוד קל להנעמת הערב.
ורקעים במגוון צבעים.
מתי? יום רביעי  13/3/2019בשעה  20:30עד 22:30
איפה? בבית משפחת אנידג'ר מול המעון התחתון באלון מורה
איך? הרשמה בהודעה אלי  054-2226635כמה?  ₪ 60בלבד
מחכה לכן ומחכה לראות עם אילו יצירות תחזרו הביתה .רבקה יפה.054-2226635 ,

מילה וחצי על מערך החוגים; מטרת מערך החוגים לתת העשרה הרחבת אופקים וחיזוק לגוף ולנפש.
אנחנו משתדלים להביא ממגוון תחומים שנבחנו בעבר ע"י שאלון שניתן לתושבים.
כדי שמערך החוגים יתקיים ביישוב ויהיה יציב ,עלינו לשמור על המערכת .בעבר בשל יציאת ילדים באמצע שנה נסגרו
חוגים באמצע שנה מה שפגע בכל הילדים הרשומים ,במערך החוגים ביישוב ,במוטיבציה של מורים טובים להגיע ועוד.
כדי לאפשר להתרשם מהחוגים אנו נותנים אפשרות בשבועיים הראשונים ולהחליט את המשך השתתפות או ביטולה.
ולכן כאשר ישנן בקשות במהלך השנה לצאת מחוגים אין באפשרותנו להיענות אליהם לרווחת כל היישוב ומערך החוגים.
אנא קבלו זו בהבנה ,נטע פואה.
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יריד פורים ב'שש וארגמן' בשיתוף עם ו.תרבות
לע"נ אהרון מיכאל שטרק

ביריד תוכלו למצוא:
 תחפושות שוות! בהשאלה תמורת  ₪ 10לתחפושת  אביזרים במחירים מצוינים!
צילום מגנט
לכל באי היריד

פעילות לילדים

אומן בלונים

טרופית לכל ילד

ג'ימבורי לקטנים

הגמ"ח אינו למטרות רווח ,והוא נועד לסייע לתושבי הישוב .הגמ"ח נועד רק לתושבי אלון מורה!

על מנת שנוכל ליהנות מהגמ"ח גם בשנים הבאות ,שימו לב לכללים:
 התחפושת צריכה לחזור נקייה ושלימה.
 במידה ונגרם נזק לתחפושת ,עלות התיקון תתחלק בין השואל לבינינו.
 במידה והתחפושת תיהרס לגמרי ,נשתמש בצ'ק הפיקדון/דרך המיסים (במידת האפשר) כדי לקנות תחפושת
חדשה לגמ"ח.
 את התחפושת צריך להחזיר במהלך השבועיים שאחרי פורים בתאריכים שנפרסם בהמשך.
 התחפושות והאביזרים שיישארו לאחר היריד יעברו לחדר הקטן באולם ויהיה ניתן לבא בתיאום בלבד.

היריד יתקיים השנה באולם הפיס!! ביום שני ד' אדר ב' בשעות16:00-19:00 :

ניתן אחרי היריד לבוא לקנות בתאריכים שבהם נפרסם בקשר אמיץ הבא.

בברכת חג פורים שמח!!

שיעור הכנה לפורים עם הרב יעקב שמעון
ביום רביעי ו' אדר ב' 13.3
ב'יקב כביר' בשעה . 20.30
מיועד לגברים ולנשים
עלות₪ 10 :

בואו להתכונן לחג הפורים!

לפרטים נוספים05296070407 :

לשבת לך לך לשנה הבאה!
דרושים אנשי חזון ופרקטיקה ,אנשי מעוף ובעלי אנרגיה.
כי שנה הבאה זו תהיה שבת ארצית ברמה עולמית.
מתאים לך? לפרטים נטע 0526070407

שישי זוגי על הר כביר

שמרו את התאריך כ"ב אדר ב'  .29.3יהיה אדיר!

שבת
פרשת פקודי

מוצ"ש
הרקדת ר"ח
במרכז גביש
לסניף אריאל
בנים

יום ראשון
ג' באדר ב'

יום שני
ד' באדר ב'

יום שלישי
ה' באדר ב'

16:00-19:00
יריד פורים
באולם הפייס
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יום רביעי
ו' באדר ב'

יום חמישי
ז' באדר ב'

20:30
שיעור הכנה
לפורים
עם הרב יעקב
שמעון ביקב

אחה"צ:
הכנסת ספר
תורה לבית
הכנסת רחמ"צ

יום שישי
ח' באדר ב'

