בס"ד ,י"ט באייר תשע"ט ()24.5.2019

גיליון מס' 1002
פרשת בחוקותי
כניסת השבת –  .19:16צאת השבת – 20:18

נערכים בשגרה ,מוכנים לחירום
ביום חמישי שעבר נערכה במרכז ההפעלה לשעת חירום באלקנה
ביקורת של רשות חירום לאומית ,פיקוד העורף ומשרדי הממשלה על מוכנות המועצה
לחירום.
בשעת חירום עוברים עובדי המועצה לעבוד במכלולים ייעודיים – אוכלוסיה,
ביטחון ,לוגיסטיקה ,מידע לציבור ועוד ,ולכל אחד מבעלי התפקידים יש רפרנט תואם
במשרדי הממשלה שמולו הוא פועל.
בסיכום הביקורת ציינו נציגי הממשלה לשבח את היערכותה של המועצה לחירום,
את התגייסות העובדים לנושא והבנת החשיבות ,ונתנו דגשים ללמידה ולביצוע
בעתיד.

המועצה מעסיקה פרויקטור ייעודי לתחום הביטחון והמוכנות לחירום ,הקימה מרכז
הפעלה חדש לשעת חירום מצויד במיטב הטכנולוגיה ,מסיימת בימים אלו הקמת מחסן
חירום בצד תחנת הכיבוי החדשה ותחנת מד"א החדשה שהקימה .כמו כן אנו נערכים
בחודשים הקרובים להקמת מרכז מתנדבים גדול לחירום ,מתרגלים את העובדים
והמתנדבים ,רוכשים ציוד וגנרטורים לשעת חירום ,נכתבות פקודות ותוכניות
ייעודיות ,מגובש תיק אב לחירום ועוד.
תודה גדולה למחלקת הביטחון לקב"ט המועצה מוטי פרטוש ,לפרויקטור הביטחון
אביגדור שץ ,לרבש"צ אריאל אינגלזה ,ולכל העובדים והמתנדבים על היערכותם
המסורה והמקצועית.
כולנו תקווה שלא נזדקק לכך אך בכל מקרה אנו עושים כל שביכולתנו להיות
מוכנים חלילה למצב זה.

המדרשה לנשים ב"אחוה ורעות"
תכנית הלימודים ביום שלישי ,כ"ג באייר28.5.2019 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה וגם נשים שטרם השתתפו בלימודי המדרשה,
מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו יום לימודים תורני ומפגש
חברתי מהנה ומלא שמחה .באנה בשמחה בנות יקרות.

ספריית אלקנה
שעת סיפור

"מיץ פטל"
מציג :תיאטרון תות.
ביום רביעי כ"ד באייר תשע"ט  29/5בשעה .17:00
ההצגה מיועדת לגילאי 3-6
מחיר כניסה 10 :ש"ח.

יום ראשון כ"א באייר  26.5.19.19בשעה 20:00

קתדרה
עם מנחם טילמן .הנושא :מי באמת הקים את מדינת ישראל?

יום שני כ"ב באייר  27.5.19בשעה 10:30

יש דין ויש דיין
עם דוד יהב .הנושא :חברים לפשע – צדדים לביצוע עבירה.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי כ"ג באייר 28.5.19

אין פעילות במועדון
לרגל ערב הוקרה למתנדבים באולם הפיס
עם אסף אמדורסקי בשעה .19:30
כולם מוזמנים

יום רביעי כ"ד באייר  29.5.19בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב אנגלמן .הנושא :סוגיות אקטואליות בהלכה.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי כ"ה באייר 30.5.19

בוקר של עניין  -טיול
נפגשים בשעה  8:15בדיוק בחניון הבנים (לרשומים בלבד).
יום ראשון כ"ח באייר 2.6.19

יום ירושלים
אין פעילות במועדון
מפגש סעודת ר"ח סיון שתתקיים ביום שני כ"ט באייר ( 3ביוני) במועדון .ההרצאה
המרכזית לקראת מתן תורה מפי מכובדנו הרב ד"ר מנחם כ"ץ" :אמת מארץ תצמח".
להרשמה :חנה בז'סקי ,ווטסאפ 050-7916996
בואו בשמחה!
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום
לקראת הקיץ ניתן להצטרף לפעילויות המועדון כחברים במחיר של  520ש"ח לאדם
לחודשים יוני עד דצמבר .2019
כמו"כ ניתן להצטרף לחוגים :ספורט נשים ,ספורט גברים ,יוגה על כיסא ופלדנקרייז
נשים .לפרטים והרשמה נא לפנות ליהודית מוזס.050-6344894 :

מרכז צעירים אלקנה
ביום שני השבוע פתחנו את סדרת ההרצאות להורים עם הרצאה מרתקת של
שושנה היימן ,מייסדת לייף סנטר ,על הצורך של ילדים בהורים וכיצד הורים יכולים
לסייע לילדים לממש את הפוטנציאל שיש לכל ילד .השכלנו להבין בצורה פרקטית איך
לקדם את הילדים בתחומם.
יש עוד שני מפגשים בסדרה!
שריינו את יום ג' |  4.6ואת יום ד' |  19.6למפגשים נוספים על סמכות הורית וגבולות
וכיצד לעורר מוטיבציה בילדים.
*****
ביום חמישי סיימנו את הקורס לליווי התפתחותי לתינוקות אחרי  6מפגשים
חווייתיים ,מעניינים ומלאי תנועה ותחושה עם האמהות והתינוקות .תודה לתהילה בן
שושן המנחה המהממת על הרגישות והמקצועיות בקורס.
מרכז צעירים מזכיר שמועדון היולדות עבר אלינו ומזמין את כל האמהות הצעירות
להצטרף!
*****
סטודנטים? עובדים מהבית? הרגע לו חיכיתם הגיע!!
הצטיידנו בריהוט חדיש ונעים ואנחנו מתרגשים להזמין אתכם לבוא ללמוד אצלנו,
לעבוד ובכלל – לא להרגיש לבד!
אז אם גם אתם כמונו מתחילים תקופת מבחנים בקרוב – מוזמנים להגיע וללמוד
אצלנו!
אנחנו פתוחים כרגע בימים ראשון וחמישי מ 9:00-בבוקר עד  17:00ושעות נוספות
יתפרסמו בהמשך.
לפרטים נוספים|youngs@elkana.org.il 054-2265054 -
*****
חדש באלקנה :קורס פסיכומטרי של !HIGH-Q
מתחילים ללמוד באוקטובר וניגשים במועד דצמבר ובמחיר מיוחד לצעירי אלקנה
ליד הבית!
לפרטים נוספיםyoungs@elkena.org.il :

לתשומת ליבכם :משרדינו ממוקמים במבנה ימ"ה הישן .שעות קבלת קהל ומענה
טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00בלבד ,בטלפון  .03-9109043דוא"ל
 elkana@matnasim.org.ilפקס .03-9109050

משחקיה
שעות פתיחה :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' .16:30-19:00 :ימים ד' ,ו' :ניתן להשכיר לימי
הולדת .מחיר כרטיס כניסה ,₪ 20 :כרטיסיה.₪ 160 :

ספריה
שעות פתיחה :ימים א' ,ה' .16:00-18:45 ,9:00-11:30 :ימים ב' ,ד'.9:00-11:30 :
יום ג'( .15:00-19:45 :שימו לב לשינוי!!) .יום ו'.9:00-11:00 :

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ויינתן ע"י הרבנית רחל שטרן.
* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום"
בשכונת ה .165-השיעור בספר צפניה מתקיים בשעה .19:00
* השיעור בשמירת הלשון עם רב היישוב ,הרב יהודה שטרן ,בימי
שני בשעה  ,19:45בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  .22נשים
ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
* בימי ראשון מתקיים שיעור ב'צורבא מרבנן' בשעה ,11:30
ובהמשך 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.

כוס תנחומים
* לאבינועם דלה על מות האם.
* לקתי דבורה ורנאי על מות האם.
קתי תשב שבעה החל מיום שני  27/5/19בשעה  12:00ועד ליום ראשון
( 2/6/19כולל) ,בביתה ברחוב כרמל  1ג' שכונת הראשונים .זמני ניחום
אבלים (נא להקפיד על השעות).16:00-20:00 ,09:00-12:00 :

המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה
בס"ד

אזכרה

במלאת עשרים ושתיים שנים לפטירת בעלי ,אבינו ואחינו היקר

אברהם (אבי) אודלר

ז"ל

תיערך אזכרה היום ,יום שישי י"ט באייר  24/5/2019בשעה 10:30
בבית העלמין באלקנה
המשפחה

* לרגל אירוע הוקרה למתנדבים בישוב ,הסניף יהיה סגור ביום שלישי הקרוב
 .28.5עימכם הסליחה!
יד שרה אלקנה ,על שם יהודה אלוני ז"ל
* לחברי קופ"ח מכבי ,לאומית ומאוחדת .ביום רביעי  29/5/19וביום שישי
 31/5/19המרפאה תהיה סגורה עקב השתתפותו של פרופ' איאן כהן בכנס.

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* לאיריס אייזנברג-זפט (מנהלת המתנ"ס)
ולמוטי ,להולדת הנכד עומר שלמה ,בן
לתמר ואסף אייזנברג.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

מהאירוויזיון לאלקנה
בשבת שעברה התארחו כ 40-חניכים מעמותת 'שלווה' בירושלים לילדים
בעלי מוגבלויות ,יחד עם מדריכים ואנשי צוות באולפנת אלקנה.
בין הילדים היו גם חברים בלהקת שלוה ,שהופיעה בערב הקודם באירוויזיון.
כשהגיעו לאלקנה חיכה להם הפנינג מושקע שאירגנו צוות עשיה ,גרעין
אריאל ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד .בהפנינג היו הפעלות ודוכני מזון שווים.
תודה מיוחדת ליהודה לפידות שהגיע בהתנדבות להפעיל ולעשות בלונים
בצורות לילדים ,ולדורון רדי שהגיע לצלם את האירוע.
במהלך השבת הילדים התארחו אצל משפחות שונות מהיישוב!

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה מפורסמות באתר של אלקנה.
/https://elkana.tik-tak.net

