בס"ד ,י"ז באדר תש"ף ()13.3.2020

גיליון מס' 1043
פרשת כי-תשא פרה
כניסת השבת –  .17:26צאת השבת – 18:25

"אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב"
השבוע הושלמו פינוי והריסת מבנה בית הכנסת 'הראשונים' ,לקראת תחילת
עבודות החפירה והפיתוח לבניית בית הכנסת החדש.
בעקבות הפעילות המבורכת של עמותת בית כנסת "הראשונים" ,הקצתה
המועצה את הקרקע עליו יושב בית הכנסת הישן לעמותה ,גויס סכום ראשוני ומשמעותי
מהחברים ומהציבור להקמת בית הכנסת החדש ע"ש ראובן שמרלינג הי"ד והוגשה
בקשה לקבלת היתר בניה.
על מנת לסייע במימוש המטרה החשובה ,הכשירה המועצה מתחם מאחורי המכולת
של אריה ,הכינה את התשתיות הדרושות והעתיקה אליו מבנים זמניים אותם חיברה
למבנה אחד גדול אשר משמש החל מהשבוע את מתפללי עמותת בית הכנסת ,עד
להקמת בית הכנסת החדש בעז"ה במהרה .תודה גדולה לחברי עמותת בית הכנסת על
הפעילות הנמרצת והמבורכת לטובת הקמת בית הכנסת החדש.
בברכת "אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב"!

היערכות מועצה מקומית אלקנה לוירוס הקורונה
הנהלת המועצה התכנסה בתחילת השבוע לדיון היערכות נרחב בנושא וירוס הקורונה.
בדיון הועלו הצרכים והמענים על ידי מנהלי המחלקות ונבחנו תרחישים להם המועצה
נערכת במצב הקיים וחלילה אם נידרש למתן מענה מורחב ,תוך שמירה על קשר רציף
וישיר מול משרד הבריאות.
* משרדי המועצה יהיו פתוחים והעבודה נמשכת כסדרה .הנחיות והודעות רשמיות יועלו
באופן שוטף באתר המועצה : www.elkana.co.ilובדף הפייסבוק של המועצה.
* אם אתם או מי ממשפחתכם/שכניכם שבאלקנה נמצאים בבידוד ,או אם אתם זקוקים
לסיוע רגשי/נפשי בעקבות המצב – אנא הודיעו לנו למוקד העירוני הזמין עבורכם 24
שעות ביממה בטלפון .03-9151200 :הפניות תועברנה לגורמי הטיפול המקצועיים
פסיכולוגים/עובדים סוציאליים שייתנו את המענה.
* מתנדבי צוות חיבו"ק השכונתיים בהובלת ארז וייס אף הם יעמדו לרשותכם לכל סיוע
קהילתי (לא רפואי) שנדרש לכם ,תוך שמירה על דיסקרטיות ופרטיות כלל התושבים
המעורבים (הפניות באמצעות המוקד).
* אנו מבקשים בכל לשון של בקשה מהתושבים להקפיד ולהישמע להנחיות משרד
הבריאות המ תעדכנות מעת לעת ,ובמיוחד להנחיות לבידוד לחוזרים מהמדינות עליהם
הורה משרד הבריאות ולהגעת החוזרים ממדינות אחרות לריכוזי קהל של  100אנשים
ומעלה ,וכן על ההנחיות להיגיינה בסיסית.
* לפרטים ,מידע נוסף ושאלות ניתן לפנות לקו החם בטלפון  *5400באתר משרד
הבריאות https://bit.ly/2PVylBh
* כמו כן ,לסיוע במצבי לחץ ומצוקה ,ולשאלות כלליות בענייני חינוך ,ניתן לפנות לקו
הפתוח של משרד החינוך בטלפון.1-800-250-025 :
מועצה מקומית אלקנה
אנו קשובים וערוכים למצב ונעדכן אתכם בעת הצורך.

המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
תכנית הלימודים במדרשה לנשים ביום שלישי ,כ"א באדר17.3.2020 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא השתתפו עד היום בלימודי
המדרשה – מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו ביום לימודים
תורני ומעניין ובמפגש חברתי מהנה ומלא שמחה .באנה בשמחה ,נשים יקרות .אנו
מחכות לכן.

צעירים
מרכז
אלקנה – כל מה
שחשוב ורלוונטי
לצעירים!
ראשון
ביום
האחרון התקיימה
שיחה לפורים עם
הרב יוני לביא.
הגבלות
עקב
הבריאות
משרד
ההרצאה של כרמי
אור לשבוע הקרוב
נדחית .על מועד
חדש נודיע בקרוב.
ריקי בן פזי,
מרכז
מנהלת
אלקנה,
צעירים
.050-7423512

צוות נחשון

לקראת פורים אירגנו חברי צוות נחשון שוק פורים
לחניכי הסניף ולילדי המועדונית.
שמחנו ונהנינו יחד עם ילדי המועדונית ,המשפחות,
והחונכים המדהימים שלהם .תודה רבה לדורון רדי שבא
וצילם בהתנדבות ולכל מי שהגיע לעזור.

בני עקיבא

השבוע קיימו השבטים מסיבות פורים שבטיות בסניף .יישר כח למדריכים
האלופים על ההובלה והארגון של כל מסיבה! החניכים גם קיבלו משלוחי מנות
מהמדריכים.
כולנו הצטערנו על ביטולה של שבת הגיבוש .אנו מקווים מאוד לטוב
ובריאות ,ושבעז"ה נמצא תאריך אחר לדחות אליו את השבת.

לאור מורכבות ההנחיות לגבי וירוס הקורונה ,נקבעו החרגות במטרה לאפשר קיום
שגרה תקינה בחיים בישראל.
אנו רואים חשיבות רבה בהמשך הפעילות הרגילה במועדון תחת ההנחיות החדשות
למניעת התפשטות הקורונה בישראל.
נוסף על ההקפדה על היגיינה אישית וסביבתית ,יש להקפיד על הימנעות מצפיפות
והתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד .ואם מקיימים אותן – בהרכב מצומצם
ככל הניתן ובכל מקרה ,לא יותר מ 100-איש.
אנו סומכים על שיקול הדעת של כל אחד ואחת ובאחריות כלפי הקהילה והציבור,
שבמידה ונוצר מגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או נמצאו בעלי תסמינים או
אנשים החשודים כחולים ,לא יגיעו למועדון.
אי לכך ,בהרצאות שאנו יודעים שמגיעים מעל ל  100איש ,אנו נעשה הרשמה מראש
(בהודעות ובוואטסאפ) לאישור הגעה להרצאות.

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
(בהרשמה מראש בהודעות ובוואטסאפ)

קתדרה
עם מנחם טילמן .הנושא :אלטלנה – פרשה במחלוקת.
יום שני כ' באדר  16.3.20בשעה 10:30
(בהרשמה מראש בהודעות ובוואטסאפ)

על הגנטיקה ושימושיה
עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :תאי העצב והמוח – מבנה ותפקיד.
ארוחת בוקר החל מהשעה .10:00
יום שלישי כ"א באדר  17.3.20בשעה 18:30

דמות היהודי הנודד בתרבות ובאמנות
עם אביבה וינטר .הנושא :בכתבי יד עבריים ובציורים.
יום רביעי כ"ב באדר  18.3.20בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב יהושע אנגלמן .הנושא :סיפורי חסידים.
ארוחת בוקר החל מהשעה .10:00
יום חמישי כ"ג באדר  19.3.20בשעה 10:30

מועדון הסרט הטוב
יפורסם בהמשך.

בישיבת ימ"ה בין השעות ( 8:45-10:10לרשומים)

שימושי מחשב וטלפון חכם
מוצ"ש פר' ויקהל-פקודי  21.3.20כ"ה באדר

מועדון האידיש מארח את האמן-זמר בריטון
מעבד מוזיקליאנטולי ליין.
יום ראשון כו' באדר  22.3.20בשעה 20:00
פרטים בהמשך
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום
טלפונים להרשמה מראש ,החל מיום שישי להרצאות טילמן וגפני.
רוחי 052-2577217 :יהודית050-6344894 :

ספריית אלקנה
שעות פתיחת הספרייה:
יום א' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ב' –  .09:00-12:00יום ג' –  .09:00-12:00יום ד'
– .17:15-19:15
יום ה' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ו' –  .09:00-11:00בערבי חג הספרייה סגורה!
* ניתן להתעדכן בנעשה בספרייה באתר שלנו ,/https://elkana.library.org.il
ובפייסבוק חפשו :ספרייה ציבורית אלקנה.
* כמו בכל שבוע ,גם ביום ראשון הקרוב בשעה " ,17:15סיפורי סבתא" – שעת סיפור
ויצירה בספרייה .הכניסה חינם! כל הילדים המתוקים בני  3-5מוזמנים.

.

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

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 באדר,18/3/20 ,
בשעה  19:30בדיוק בבית הכנסת
אשל אלקנה.
נא להביא ספרי תנ"ך.
דמי כניסה ,לכיסוי ההוצאות –
 .₪ 10הציבור מוזמן

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של

לאה ומנחם כץ
על מות הבת

עדי

רודל ז"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
אזכרה
במלאת תשע שנים לפטירתו של אחינו ,אבינו וסבנו האהוב

מיג"ף קויאט

ז"ל
נעלה לקברו להתייחד עם זכרו היום ,יום שישי י"ז באדר תש"ף ()13.3.2020
בשעה  9:00בבית 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 השבת פרשת כי תשא,
משפחת חובב
פרשת פרה י"ח באדר תש"פ בשעה  07:30בבוקר.

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* לרעות ודותן וולקר ,להולדת הבת עמית,
נכדה ליעל ומשה חמיאל.
* ללואיס ויואל אייזנמן ,להולדת הנכד דורון ,בן
למיכל ויואל גולדשטיין.
* לאורטל ויוחאי כהן (מנהל אדמיניסטרטיבי באולפנא
ובישיבת ימ"ה) ,להולדת הבן.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* ללואיס ויואל אייזנמן ,לאירוסי מרב עם עומר כהן.
* לרונית (סייעת בגן רימון) ולברוך גיאת ,לנישואי
הבן אביב עם מוריה.

ברכות לדיירים החדשים
* לברכה ואורן ברט ,עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

ביום חמישי כ"ג באדר תש"ף  ,19.3.2020תתכנס קרן אלקנה המשותפת בראשות
המחלקה לשירותים חברתיים ,לדון בסיוע למשפחות לקראת פסח תש"ף הבעל"ט.
המעוניינים לקבל סיוע מוזמנים להגיש טופס בקשה בלשכת רב הישוב ,או במייל
למחלקה לשירותים חברתיים  revaha@elkana.org.ilעד ליום רביעי הבא ,כ"ב באדר
תש"ף.18.3.20 ,

* השיעור לנשים בשבת לע"נ צבי (צביקה) נפתלי מילר ז"ל יתקיים
בשעה  12:30בבית משפחת פועה מילר (רח' מגדל הלבנון )25
ויינתן ע"י הרב חנן חסן.
כל שאר השיעורים מתקיימים כסדרם.
* ד"ר צפתי יצחק מלמד את ספר איוב בבית הכנסת "תפארת

