בס"ד ,י' באדר תש"ף ()6.3.2020

גיליון מס' 1042
פרשת תצווה-זכור
כניסת השבת –  .17:21צאת השבת – 18:20

מרוץ אלקנה ה 5-יצא לדרך.
המירוץ יתקיים ביום שישי ב' ניסן.27/3 ,
ההרשמה המוקדמת והמוזלת נפתחה.
רוצו להירשם /http://elkanarun.co.il

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!
ביום שלישי האחרון התקיים קורס נוסף במשפחה בטוחה – כל מה שצריך לדעת
על הצלת חיים במשפחה .היה חשוב ומעניין ,שלא נזדקק ...ותודה לאיחוד הצלה
שהגיעו אלינו להעברת הקורס.
ובשבוע הקרוב:
ביום ראשון ,י"ב באדר – 8.3 ,שיחה לפורים עם הרב יוני לביא:
מגילה-לגימה-גלימה – על ההסתר שבאסתר.
 – 19:30התכנסות.
 – 20:00מתחילים.
הכניסה ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש באתר המתנ"ס.

פורים ללא נפצים
תושבים יקרים .אני מצטרף לקריאה החשובה ומבקש להבהיר לילדינו את
החשיבות במניעת תופעת הנפצים בחג פורים .הרעש לא נעים ,זה מסוכן ועשוי
להזיק ,הרעש פוגע במבוגרים ,בחולים ובהלומי הקרב החיים עמנו.
אמנם אין לנו כמועצה או תושבים שליטה על "מאגרי" הנפצים ,אך אם נראה
סביבנו ילדים שמנפצים נוכל להסביר ולבקש מהם להפסיק ,ואם חלילה לא יסכימו
להפסיק ,כדאי לפנות להורי הילדים.
אסף מינצר

מניין שקט במכללת 'אורות'
כמדי שנה נקיים גם השנה "מניין שקט" במכללת אורות ישראל .קריאת המגילה
תתקיים אי"ה ביום שני י"ג באדר( ,)9/3/20מעריב בשעה  17:50וקריאת מגילה בשעה
 ,18:00בחדר האוכל של המכללה.
הציבור מוזמן! בברכת חג פורים שמח!
* יד שרה בפורים :בפורים ,יום ג' ,10.3 ,סניף יד שרה' יהיה סגור .פורים שמח!
* סוכנות הדואר בפורים :ביום שני ,תענית אסתר ,י"ג באדר תש"ף ()09.03.2020
סוכנות הדואר תהיה פתוחה בין השעות  .08:00-12:30אחה"צ – הסוכנות סגורה.
ביום שלישי ,חג פורים י"ד באדר תש"ף ( ) 10.03.2020הסוכנות תהיה סגורה.

ספריית אלקנה
שעות פתיחת הספרייה:

שינויים בזמני פתיחת הספרייה ביום שישי בעקבות העדלאידע היישובית וביום
שלישי ,חג פורים:
היום ,יום שישי  ,6/3י' אדר8:00-10:00 :
יום שלישי  ,10/3י"ד אדר :חג פורים שמח! הספרייה סגורה.
בשאר הימים ,הספרייה תהיה פתוחה כרגיל:
יום א' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ב' –  .09:00-12:00יום ג' – סגור ,חג שמח!
יום ד' –  .17:15-19:15יום ה' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ו' – .09:00-11:00
ביום ראשון בשעה  17:15סיפורי סבתא בספרייה ,כל הילדים המתוקים בני 3-6
מוזמנים.

יום ראשון יב' באדר  8.3.20בשעה 20:00

חוויה מהמוסיקה
עם אפרת פרומר .הנושא :נשף מסיכות.
ביום שני י"ג באדר (תענית אסתר) 9.3.20
יתקיימו חוגי הספורט והיוגה על כיסא.

פורים שמח
ביום רביעי ט"ו באדר (שושן פורים) 11.3.20
יתקיימו חוגי הספורט והיוגה.
ובשעה 10:30

מועדון הסרט הטוב
יום חמישי ט"ז באדר 12.3.20

מועדון הסרט הטוב
יום ראשון י"ט באדר  15.3.20בשעה 18:15

The Book Club

שם הספרBridge Ladies :

יום ראשון י"ט באדר  15.3.20בשעה 20:00

קתדרה
עם מנחם טילמן .הנושא :אלטלנה – פרשה במחלוקת.
אנא שריינו את מוצ"ש פרשת ויקהל-פקודי כ"ה באדר 21.3.20
מועדון האידיש מארח את האמן-זמר בריטון-מעבד מוזיקלי
אנטולי ליין.
פרטים בהמשך
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום.

בית המדרש לתנ"ך באלקנה
כי האדם עץ השדה – טקסט בשירות אידאולוגיות?
פרופ' נחם אילן ,מכללת חמדת הדרום.
ההרצאה תתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי ,כ"ב באדר18/3/20 ,
בשעה  19:30בדיוק בבית הכנסת אשל אלקנה.
נא להביא ספרי תנ"ך.
דמי כניסה ,לכיסוי ההוצאות – ₪ 10
הציבור מוזמן

.

נתוני ההצבעה באלקנה לכנסת ה23-
אחוז ההצבעה באלקנה –  ,82.81%סה"כ  2,097מצביעים
מתוך  2,100בעלי זכות בחירה
ימינה  1301קולות – .62%
הליכוד  547קולות – .27.47%
כחול לבן  84קולות – .4%
עוצמה  44קולות – .2%
ש"ס  39קולות – .1.86%
אגודה  39קולות – .1.86%
אמת  6קולות – .0.29%
ישראל ביתנו  3קולות – .0.14%
הפירטים ,המשותפת ,לריסה עמיר ,עוצמה ליברלית ,קול הנשים – כל
אחת קול אחד.

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ויינתן ע"י ורד פוקסברומר.
* ד"ר צפתי יצחק מלמד 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
 16:00בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי (צמוד לבית הכנסת
אחווה ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם מוזמנים .מחולקות הפתעות
לילדים.

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נ ֶַּצח ּו ָּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

אזכרה

במלאת  17שנים
לפטירת אמנו

דבורה
אברהמי ע"ה
נעלה לקברה בבית
העלמין באלקנה
ביום א' י"ב באדר 8/3
בשעה 16:30
המשפחה

אזכרה

במלאת  4שנים
לפטירתו של יקירינו,

ד"ר אלעזר
צלמון ז"ל

נעלה לקברו להתייחד
עם זכרו ביום ראשון,
י"ב באדר תש"ף8.3.20 ,
בשעה .16:30
לאחר מכן נתכנס בבית
המשפחה ברח' שיר
השירים  109באלקנה,
ללימוד משותף.
המשפחה

אזכרה

במלאת  22שנים לפטירתו של בננו ,אחינו,
נכדנו ,אחייננו היקר

עמית יהודה

ז"ל
בן מלאכי וסלין מיכליס יבדל"א
נעלה לקברו ביום חמישי ט"ז באדר תש"ף
( )12.03.20בשעה  16:30בבית העלמין באלקנה.
לאחר האזכרה יתקיים לימוד בבית המשפחה
המשפחה

אזכרה

במלאת תשע שנים לפטירתו של
אחינו ,אבינו וסבנו האהוב

מיג"ף קויאט

ז"ל
נעלה לקברו להתייחד עם זכרו
ביום שישי י"ז באדר תש"ף
( )13.3.2020בשעה 9:00
בבית העלמין באלקנה.
המשפחה

כמידי שנה בשבת שלפני האזכרה אנו מתפללים בבני עקיבא וקוראים בספר התורה
שנכתב לזכרו של סרן אריאל חובב הי"ד.
נודה למוקירי זכרו שיצטרפו לתפילה יחד איתנו בשבת פר' כי תשא פרשת פרה י"ח
באדר תש"פ בשעה  07:30בבוקר.
משפחת חובב

אזכרה

במלאת שלושים לפטירת יקירנו

אבינעם זכריה עודד

ע"ה
נקיים אזכרה וגילוי מצבה ביום רביעי ט"ו באדר ( 11במרץ) בשעה 8:30
בבית העלמין באלקנה
המשפחה

אזכרה

במלאת שש שנים לפטירת בתנו

עליזה רוחמה

ז"ל

נקיים ערב לזכרה במוצש"ק פרשת כי תשא ,אור לי"ט באדר  14במרץ ,בשעה 20:30
בבית הכנסת מורשת יהודית – אלקנה (אולם קידושים)
בתוכנית :סיום מסכת גמרא .שיעור "סוכריות רעל" – מלכודת מוות לגנבים,
מאת הרב אליעזר שנקולבסקי ,רב קהילת נופי אביב ואב"ד לדיני ממנות ,בית שמש.
כיבוד קל.
עליה לקבר בבית העלמין אלקנה ביום ראשון י"ט אדר א'  15במרץ.
ההורים :יעקב ואורלי צימרמן

המועצה הדתית אלקנה
מכרז פומבי מס'  1131/19למשרה
תקנית לבלנית במקוה נשים
באלקנה.
גוף המעסיק – המועצה הדתית
אלקנה
היקף המשרה –  40%משרה
מתח דרגות – 5-8
דרישות המשרה – נושאת תעודת
בלנית ממכון מוכר.
תנאי כשירות שנקבעו למשרה זו
כגון השכלה ,כשירות הלכתית.
כישורים מקצועיים זמינות ועוד
לרבות טופס הגשת מועמדות ,ניתן
לקבל במשרדי המועצה הדתית
בשעות העבודה הרגילות (למעט
יום שישי) רח' כרמל 22ב' עד
ליום ה' א' ניסן תש"פ .26.3.20
שמעון רוקח ,יו"ר המועה"ד

המועצה הדתית אלקנה
מכרז פומבי מס'  1132/20למשרה
תקנית לבלנית במקוה נשים
באלקנה.
גוף המעסיק – המועצה הדתית
אלקנה
היקף המשרה –  40%משרה
מתח דרגות – 5-8
דרישות המשרה – נושאת תעודת
בלנית ממכון מוכר.
תנאי כשירות שנקבעו למשרה זו
כגון השכלה ,כשירות הלכתית.
כישורים מקצועיים זמינות ועוד
לרבות טופס הגשת מועמדות ניתן
לקבל במשרדי המועצה הדתית
בשעות העבודה הרגילות (למעט
יום שישי) רח' כרמל 22ב' עד ליום
ה' א' ניסן תש"פ .26.3.20
שמעון רוקח יו"ר המועה"ד

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

