
 

 

 

 (17.5.2019)  טתשע" איירב י"ב, בס"ד
 

   20:13  – צאת השבת . 19:11  – כניסת השבת
 
 

     1001 גיליון מס'

 פרשת בהר
 

 



 ש!ילדי אלקנה על המגר

 

בזכות שיתוף הפעולה הפורה בין המועצה והמתנ"ס לבין מפעל הפיס והחברה    
למתנ"סים, זכינו בקול קורא שבזכותו נסעו הילדים והנערים בחודש האחרון במימון 

נהנו מחוויה . הילדים למשחקים שווים של ליגות העל בכדורגל וכדורסל ,מפעל הפיס
השתתפו במשחק הכדורסל של מכבי תל אביב נגד . הם ומעצימה חד פעמית מהנה

הפועל אילת, במשחק הכדורגל של בני יהודה נגד מכבי תל אביב, ממשחק 
 .האולטסטאר הישראלי בכדורסל ולמשחקים נוספים

ויישר כוח למיכה פולק מנהל תחום הספורט על הובלה  ,תודה רבה לגופים המממנים  
 ה!וקידום הספורט באלקנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 צעירים אלקנה מרכז

 

 כמה כיף להיות אמהות והורים באלקנה!
ביום שני השבוע אירחנו את רותם ברזני שהסבירה ולימדה על שפת התינוקות    

מלמד ומעשיר בכלים  אירוע העולמית דנסטן להבנת הצרכים והבקשות של התינוק.
 האמהות יצאו עם הרבה שיעורי בית לעשות.. .מעשיים

ופתחנו עם אורלי גת בסדנה  ,שלישי אימצנו את מועדון היולדות אלינו ביום   
 מעניינת ומרתקת על סדר יומו של התינוק ואיך לגרום לו )ולנו( לישון כמו שצריך.

 אמהות נהנו והעניקו לתינוקות שלהן מגע ואהבה משמעותיים! 30מעל    
 

***** 
 וזה לא נגמר!  
 

 הורים צעירים? כדאי לשים לב! 
בשבוע הבא מתחילה סדרת הרצאות להורים בנושאים הכי רלוונטיים שנוגעים לחיי    

מדוע ילדים זקוקים להוריהם, סמכות הורית וגבולות  – יום יחד עם הילדים ,היום
 ואיך מעוררים מוטיבציה בילדים.

 ,שנה בתחום 40סיון של ינ בעלתנפגוש את שושנה היימן, מייסדת לייף סנטר ו   
 תנו על הצורך של הילדים בהורים ומקום ההורה בחיי הילד.שתדבר אי

  .לזוג ₪ 25-ו ,₪ 15כניסה תהיה בעלות סמלית של  *
 20:30| בשעה  20.5שני הקרוב | 

 

***** 
 הקרנה משותפת!! -גמר האירוויזיון

 !בר נחתה וחצאי הגמר כבר מאחורינומדונה כ
ת סראונד, בירות במחיר מוזל מרכז הצעירים מזמין לראות יחד על מסך גדול, מערכ

 ��ונשנושים על חשבוננו 
 כניסה חופשית *

 21:30|  18.5מוצ"ש הקרוב | 
 
 
 

 
 



 

 

  
 



 18:15בשעה  19.5.19יום ראשון י"ד באייר 
The Book Club 

 

 20:00שעה ב 19.5.19י"ד באייר יום ראשון 

 חוויה מהמוסיקה
 "קלאסית וקולנוע".: הנושא אפרת פרומר.עם 

 

 10:30בשעה  20.5.19יום שני  ט"ו באייר 

 דילמות משפטיות ומוסריות 
 רומת ביצית ודילמת המטען הגנטי.הזכות ליצור חיים, תהנושא:  גרי פאל.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  21.5.19יום שלישי ט"ז באייר 

 מסביב לעולם בסירת מפרש
 איים בלב האוקיינוס. :הנושא עם טניה רמניק.

 

 10:30בשעה  22.5.19יום רביעי י"ז באייר 

 בוקר של תורה 

 .ספר שמואל :הנושא עם אסתר לפיאן.
 .10:00ארוחת בוקר קלה החל 

 

 10:30בשעה  23.5.19יום חמישי י"ח באייר 

 "קומדיה במסיכה" –מופע תאטרון 
 לחברי מועדון ללא תשלום -₪  20מחיר כניסה 

 
 

 מועדון ללא תשלום חברי. ₪ 40דמי כניסה 
 

 

 
 



 

 

  
 



 

 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 יצחק ליפסקר. צוריאל ויינתן ע"י

שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" * 
 . 17:15השיעור בספר צפניה מתקיים בשעה  .165-ה בשכונת 

 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
נשים . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 

 ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
   ,11:30 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך 
  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  שבת

. את 18:45  בשעה  רביעי  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב
 השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.

* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" 
 , לנשים וגברים.19:45-20:30בימי שלישי, בין השעות: 

: בכל יום 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד  19:30-20:30 ותשני בשע

שיעור של פרופ' יורם  20:45-21:35ערבית.  20:30התלמוד". 
  לוזון פרשת השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.

 

 בס"ד
 אזכרה

 בעלי, אבינו ואחינו היקר שנים לפטירתעשרים ושתיים במלאת 

 לז" )אבי( אודלר אברהם

 10:30  בשעה 24/5/2019י"ט באייר  יום שישי ערך אזכרהית
 בבית העלמין באלקנה

 המשפחה
 

 בס"ד
 אזכרה

 במלאות שנה לפטירת יקירנו

 ל"ז מאיר אברהמי

 )22.05.2019ט )"באייר תשע ז"נתכנס לזכרו ביום רביעי י
 .אזכרה. תפילת מנחה. כנסות בבית העלמין באלקנההת – 17:45
 טקס קריאת שם אולם התפילה , התכנסות בבית הכנסת אחווה ורעות – 19:00

 .שיעור. דברים לזכרו. המרכזי            
 .תפילת ערבית            

 המשפחה
 



 

 

 

 
 



 

 

 
אלקנה. של לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה מפורסמות באתר 

tak.net-https://elkana.tik/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 חוה עם עדי לניצה וצבי תמרי, לאירוסי * 
 יובל קופרמן, נכדה לרחל ומתתיהו אלוני.  

 לאירוסי מוריה  ,טלבויםילבת שבע ושלמה טי* 
 .ברק עם גלעד  
 
 
 

https://elkana.tik-tak.net/

