בס"ד ,כ"ז בטבת תש"ף ()24.1.2020

גיליון מס' 1036
פרשת וארא
כניסת השבת –  .16:45צאת השבת – 17:46

המשך דיוני המועצה
לגבי עתיד שכונת הראשונים
בהמשך להודעת המועצה על כוונה לקיום דיון לגבי עתיד שכונת
הראשונים ,התקיימה ישיבת מועצה ראשונה ,בה השתתפו תושבים רבים וניתנה
סקירה על ידי ראש אגף נכסים במשרד השיכון ,שאחראי גם על חברת עמידר שהנה
הבעלים של האשקוביות.
הפרוטוקולים של ישיבות המועצה מפורסמים באתר המועצה ולנוחותכם קישור
לפרוטוקול מישיבת המועצה הנ"ל.http://bit.ly/2sH6M5O :
ביום ראשון הקרוב ,כ"ט בטבת  26/1בשעה  20:30תקיים המועצה ישיבה נוספת
בעניין.
כאמור בהודעות הקודמות ,המועצה מעוניינת לשמוע עמדות שונות מצד התושבים.
בישיבה הקרובה יציגו תושבים אשר פנו וביקשו להביע את עמדתם בפני חברי
המועצה.
תושבים נוספים המעוניינים להביע דעה בנושאים אלו ,מתבקשים להעביר אותה
בקצרה בכתב ,לכתובת המייל  shapira@elkana.org.ilתושב המעוניין לדבר בקצרה
לפני חברי המועצה מתבקש לציין זאת בכדי לתאם את הגעתו לישיבה זו .עמדות
הציבור יועברו לידיעת כלל חברי המועצה טרם הדיון בנושא.
אנו מבינים כי הנושא הינו רגיש וטעון אך מעוניינים כי הדיון יהיה רציני וענייני
ונבקש מראש לשמור אותו כך.

יום ראשון כ"ט בטבת 26.1.20

סעודת ראש חודש שבט
הערב ישא אופי של טיש חסידי בהנחיית זאב קיציס.

יום שני א' בשבט  27.1.20בשעה 10:30

על נוכלים ,עוקצים ודרכי התגוננות
עם חיים כהן – לשעבר בכיר במשטרה .הנושא :תרגילי עוקץ ,הונאה ופשעים אחרים.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

ובערב :יום שני א' בשבט  27.1.20בשעה  17:00ללא תשלום
הרצאה מטעם ארגון בקול בנושא ירידה ושיקום שמיעה.

ובשעה  18:00-19:30בדיקות ראשוניות לסינון שמיעה.
יום שלישי ב' בשבט  28.1.20בשעה 20:00

חוויה מהסרטים
עם יובל ריבלין .הסרט :יפורסם בהמשך.

יום רביעי ג' בשבט  29.1.20בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם אסתר לפיאן .הנושא :דוד ונשותיו – עיונים בספר שמואל.
ארוחת בוקר קלה החל מ10:00-

ובערב :יום רביעי ג' בשבט  29.1.20בשעה 19:00
עושים סצינה (לרשומים)
יום חמישי ד' בשבט 30.1.20
בוקר של עניין – יום טיול (לרשומים)
יום ראשון ז' בשבט  2.2.20בשעה 20:00

תעלומות בהסטוריה היהודית – קתדרה
עם אוריאל פיינרמן .הנושא :לאן נעלם בר-כוכבא במהלך הדורות?
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום

טיול נטיעות
מועדון  +50ביחד עם המועצה הציונית מזמינה את הציבור לסיורים עם קשת יונתן.
סיור נטיעות של המועצה הציונית יתקיים אי"ה ביום רביעי י' בשבט .05/02/20
צפת ,אז והיום
 7:15יציאה מרחבת נחלת הבנים – 9:30 .נטיעות יער ביריה – 11:00 .טקס במצודת
ביריה – 11:30 .הליכה למערת אביי ורבא ,תצפית מרהיבה ולא מוכרת– 12:30 .
ארוחת צהריים עצמאית (צפת) – 13:00 .ונסיעה לעמק התכלת ,ירידה לעמק החדש.
 – 15:00תצפית בהר אדיר על אזור גליל והלבנון  – 19:00.חזרה משוערת.
עלות למשתתף –  50ש״ח .הרשמה ותשלום אצל יהודית מוזס באחד מפעילויות
המועדון.

בני נוער יקרים .יחידת הנוער שמחה להעמיד לרשותכם הזדמנות להרחבת אופקים
והנאה בשעות הפנאי .כמעט כל אחד יכול למצוא משהו שמעניין לו:
יום א' – קורס ליצנות רפואית :כתות ט' עד יא' מחיר  220ש"ח לחודש( .מינימום 15
משתתפים) למשך  15מפגשים ( כ 3-וחצי חודשים) .במסגרת הקורס יתקיים תרגול מעשי.
יום א' – פרחי משפט :דיני עבודה ,ניהול משא ומתן ,חוק הנוער ,משפט עברי (מינימום
 15משתתפים) .במסגרת הקורס – סיור בבית משפט וסיור בבית הספר לשוטרים בבית
שמש .מיועד לכיתות ט'+י' .מחיר  200ש"ח לחודש כ  12מפגשים (כשלושה חודשים).
יום ב' – יוני סטרים :כתה ט' ומעלה .18:00-19:45 ,מחיר  210ש"ח לחודש.
יום ג' -בחממה הטכנולוגית :כתה ט' ומעלה IDP ,פיתוח בינלאומי ,מחיר  245ש"ח
לחודש.
יום ד' – בחממה הטכנולוגית :כתה ט' ומעלה  YS-AIrלימוד שפת תכנות ושימוש
ברחפנים .מחיר  290ש"ח לחודש.
יום ו' – "מלח הארץ" :סדנת שדאות לבני כתה ט' .נלמד לנווט ,לבשל בשטח ,ללכת על
חבלים ,לסמוך על עצמינו ועל חברים .מחיר  250ש"ח לחודש 12 .מפגשים ( 3חודשים).
הרשמה בקישורים המצורפים :כל הקודם זוכה!!
באם יש צורך בעזרה למימון הקורס – אנא פנו אלי לפרטי (.)0523467548

נחנך "אולם צביה" – אולם הכנסים והאירועים ע"ש צביה מינצר
באירוע חגיגי ומיוחד נחנך בתחילת השבוע אולם הכנסים והאירועים החדש של
אלקנה" ,אולם צביה" ע"ש צביה מינצר ז"ל ,שנבנה מעל הספריה הציבורית .האולם
החדש ורחב הידיים בגודל של כ 250-מ"ר ישמש לאירועים וכנסים יישוביים וכן לשמחות
ואירועים פרטיים .לאולם נגישות מלאה וכניסה ראשית מהחניה הגדולה שליד בית
המייסדים וממ"ד כרמים ויש לו כניסה נוספת עם מדרגות מכיוון הספריה הציבורית ,עם
אפשרות לחניה גדולה נוספת ליד ויקטורי .מחוץ לאולם נבנתה מרפסת דק גדולה שתוכל
לשמש לקבלת פנים ולהתכנסות ,וכן נבנו בו מטבח ,חדרי שירותים ,ממ"ד-מחסן ועוד.
בטקס חנוכת האולם נהנינו משירתו של היוצר והזמר אהרון פררה ,שהשמיע "שירים
צילום :דני סיטרון
וסיפורים מבית אבא".

שעות קבלה לחברי קופ"ח מכבי ,לאומית ומאוחדת
החל מתאריך  26/1/2020חל שינוי בשעות הקבלה להלן העדכון:
יום רביעי – .17:00-19:30
יום ראשון –  .17:00-19:30יום שלישי – .7:30-9:00
פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה.
יום שישי – .7:30-9:00

שעות פתיחת הספרייה ספטמבר -2019יולי :2020
החל מיום רביעי 29/01/20 ,שינוי בשעות פעילות הספרייה:
יום א' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ב' –  .09:00-12:00יום ג' – .09:00-12:00
יום ד' –  .17:15-19:15יום ה' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ו' – .09:00-11:00
בערבי חג הספרייה סגורה!
ביום ראשון ,26/1 ,בשעה  :17:15שעת סיפור "סיפורי סבתא" ,כל הילדים
המתוקים בני  3-6מוזמנים!
תענית דיבור תתקיים אי"ה ביום שלישי ב' בשבט תש"פ ( )28/1/20בבית הכנסת
הספרדי באלקנה ,המעוניינים להצטרף לארוחת הצהריים (חינם) יודיעו בעוד מועד
לר' אליהו שפר  ,03-9362408ולהשאיר פרטיהם במזכירה האלקטרונית .התושבים
מוזמנים להצטרף.

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!
ברכות לאורי ולרחלי פולק ,רכזת מרכז צעירים היוצאת ,להולדת הבן!

ביום שלישי התקיימה שיחה עם מיכל דליות על זוגיות וזוגיות הורית .בשיחה השתתפו
יותר ממאה צעירים שבאו לשמוע ולקבל כלים פרקטיים לגידול הילדים בנחת.

ההרשמה לסדנת צילום בסמרטפון נפתחה

רוצים לדעת איך לתפעל נכון את מצלמת הסמרטפון? כיצד לגרום לתמונה להיות
מוארת? איך לדייק קומפוזיציה? איך ליצור עומק בפריים? בואו להכיר את מצלמת
הטלפון הנייד שלכם!
תאריכי הסדנא :יום ראשון  ,2.2.20יום רביעי  ,12.2.20יום ראשון  – 16.2.20בשעה
 .20:00מספר המקומות מוגבל .הרשמה באתר המתנ"ס.
חודש פברואר מתקרב ואיתו מגוון של אירועים .נשמח לראותכם באירועים השונים:
ט"ובירה
ונשירה –
לט"ו בשבט.
ליום האישה
– ערב נשים
עם סדנא
ללימוד
שזירת
פרחים.
קורס
משפחה
בטוחה.
מוזמנים
לעקוב אחרי
הפרסומים
בפייסבוק
או בקבוצת
הווצאפ
שלנו.

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ויינתן ע"י ברוריה מכמן.
* בשורה ללומדי תנ"ך :החל מהשבת יתחיל ד"ר צפתי יצחק ללמד
את ספר איוב בבית הכנסת "תפארת שלום" שכונת ה 165-בשעה
 .16:30השיעור מיועד לכל הציבור ,גברים ,נשים ובני נוער.
* השיעור בשמירת הלשון עם רב היישוב ,הרב יהודה שטרן ,בימי שני
בשעה  ,19:45בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  .22נשים ונערות
חדשות מוזמנות להצטרף.
בשעה
* בימי ראשון מתקיים שיעור ב'צורבא מרבנן'
 ,11:30ובהמשך בירושלמי-שבת .בימי רביעי מתקיים שיעור
בבבלי-שבת בעיון בשעה  ,11:30ובהמשך בפרשת השבוע.
השיעור ב'צורבא נשים' מתקיים בימי רביעי בשעה  .18:45את
השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.
* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" בימי
שלישי ,בין השעות ,19:45-20:30 :לנשים וגברים.
* שיעורי התורה בבית הכנסת הספרדי בשכונת ה :165-בכל יום שני
בשעות  19:30-20:30שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד
התלמוד" 20:30 .ערבית 20:45-21:35 .שיעור של פרופ' יורם לוזון
פרשת השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.
* חוג תהילים – סיפורי צדיקים .החוג מתקיים מידי שבת בשעה 16:00
בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי (צמוד לבית הכנסת אחווה
ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם מוזמנים .מחולקות הפתעות לילדים.

לקחת טרמפ במכוניתך -
קיימת מצוות הכנסת אורחים

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* לעדנה וישראל קרוק ,להולדת הנכד,
בן לחגי ולמעיין קרוק.
* לפועה ודודי כהן ,להולדת הנכדה זיו ,בת לרועי וחן כהן.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* לרב היישוב הרב שטרן והרבנית רחל ,לאירוסי הבן
יעקב שלום נ"י עם אֵ לי בן מלך.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

מפגש ר"ח שבט
כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח שבט
שיתקיים בע"ה ביום רביעי ג' בשבט  29.1.20בשעה 20:30
בבית משפחת מלכה קליין רחוב שיר השירים .21
את השיעור תעביר חברתנו מיכל רגב.
הנושא" :אם לאנוסי ספרד ופורטוגל היה פיסבוק –
חיי האנוסים בין יהדות ,נצרות ואיסלם".
בואו בשמחה
מלכה

לתשומת לב התושבים :כל המידע של המועצה נמצא גם
באתר https://www.elkana.org.il/index.php

