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פרשת פנחס
כניסת השבת –  .19:25צאת השבת – 20:27

תודה גדולה לגדול זמרי הנשמה בישראל בועז שרעבי שהגיע
אלינו לאלקנה,
נתן לנו את הנשמה ואת הלב הענקיים שלו ,הוריד לנו אבנים
מהירח ,נתן לנו יד מחבקת וטובה ,ובעיקר ריגש אותנו בהופעה
מופלאה ונדירה!
תודה ללהקה המשלבת של אלקנה שפתחה את האירוע ,תודה
לקהל הגדול שהגיע אלינו מכל האזור ומילא את האולם.
ועל הקווים כבר מתחילים להתחמם....
להקת טיפקס שיגיעו אלינו בסוף הקיץ ב !!!29/8-יש למה לחכות,
פרטים בקרוב ממש!
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב ,הלוואי ונחדש ימינו כאן
כקדם!

כבר הרבה זמן שמרכז הצעירים באלקנה רצה לעשות ערב מיוחד לנשים.
התכנסנו כמה נשים כדי לחשוב איך לעשות את זה כמה שיותר קרוב למושלם ומתי מתאים
לפרגן ככה לנשות היישוב הצעירות.
אז החלטנו לקחת פסק זמן בתחילת הקיץ ,זמן שלעיתים מצריך נשימה עמוקה ואורך רוח
של האימהות והנשים ,ולעשות הפסקה ולאגור כוחות לתקופה הזו.
והאמת? הצלחנו!
 היה אוכל מפנק וטעים במיוחד של ביסקוטי
 סדנת הכנת שרפרפי עץ עם שירי לב הנפלאה
 סדנת הכנת טבעות אישיות עם קארין כוכב המהממת
יותר מ 70-נשים יצאו עם יצירה קסומה הביתה ואווירה מדהימה וייחודית בין הנשים
הצעירות מכל שכונות היישוב והרבה היכרויות חדשות והכל באווירה המיוחדת של הגורן
המתחדש שלנו!
תודה לכל מי שהגיעה שעזרה להפוך את הערב הזה ללא פחות ממושלם!
תמשיכו לעקוב אחרי ערבים ופעילויות נוספות!
לפרטים נוספים -רחלי פולק ,מנהלת מרכז הצעירים
| 054-2265054youngs@elkana.org.il

בבני עקיבא
כל הסניף יצא השבוע ל"הישרדוס" בחולות ניצנים.
שם כל שבט קיבל חולצה בצבע אחר – ומשימות שונות ומהנות ,בהמשך התגלגלו על
הדיונות ואכלו ארוחת ערב.
ביום רביעי שובצו ,לאחר מחשבה רבה ,חברי שבט דורות לצוותים –
עשייה או הדרכה – בהצלחה לכולכם !
בנוער
ביום שלישי המשיכה סדנת הבנייה בעץ ומועדון הנוער לובש צורה חדשה .
נוספו גם רמקולים ומקרר למועדון ויש התרגשות ושמחה על הצורה החדשה.
בערב התקיים משחק כדורעף בתוך אולם הפייס.
השבוע לבנים החל קורס הגנה עצמית ולבנות .TRX
ובמשפחות המאמצות
משפחת חן -שבט מורשה -חזרו משבת בכפר עציון  -מלאה חוויות ,
בסימן סיכום והתחלה .בהצלחה לכולכם בדרככם החדשה!
משפחת ברסטל-שבט הנני -עשו ערב בישול חווייתי אצל יעל זכריה.
ומשפחת שפירא – שבט אביחי – יוצאים לשבת בבקעה – לאזור ארץ המרדפים -יהיה
שווה!

יום ראשון י"ח בתמוז
צום י"ז בתמוז – אין פעילות במועדון
יום שני י"ט בתמוז  22.7.19בשעה 10:30
יש דין ויש דיין
עם דוד יהב הנושא :רצח ללא אשמים ,הגנות וסייגים לאחריות פלילית
ארוחת בוקר קלה החל מ10:00-

יום שלישי כ' בתמוז  23.7.19בשעה ( 20:00שימו לב לשינוי בשעה)
מסביב לעולם בסירת מפרש
עם טניה רמניק הנושא :באופן אישי

יום רביעי כ"א בתמוז  24.7.19בשעה 10:30
בוקר של תורה
עם הרב אנגלמן הנושא :סוגיות אקטואליות בהלכה
ארוחת בוקר קלה החל מ10:00-

יום חמישי כ"ב בתמוז  25.7.19בשעה 10:30
משחקי קופסא וחשיבה
עם נוער אלקנה

יום ראשון כ"ה בתמוז  28.7.19בשעה 18:15

The Book Club
יום ראשון כ"ה בתמוז  28.7.19בשעה 20:00
על עולמם של נשים וגברים בחברה החרדית
עם סימה זלצברג הנושא :עזרת נשים עזרת גברים
דמי כניסה ₪ 40
חברי מועדון ללא תשלום

פרויקט "סיפורי סבתא"
השבוע קיימנו מפגש ההעשרה למתנדבים של פרויקט "סיפורי סבתא".
במהלך המפגש נהנו המתנדבים מסדנה עם אתי אלבוים,
המתנדבים שמחו לשמוע מפי סופרת על תהליך כתיבה שמלווה כל ספר.
תודה לאתי על מפגש חשוב ומרתק!
תודה לכל הסבתות והסבים שמשתתפים בפרויקט זה ומגיעים לפגוש את ילדי
אלקנה ,בימי ראשון לשעת סיפור ויצירה בספריית אלקנה.
תודה גדולה לרכזות הפרויקט שולה גרניק וברוריה מכמן על ההובלה ולשיתוף
הפעולה הפורה עם ספריית אלקנה עם יפה שמריהו ופזית יעקובסון.
מחכים לילדים המקסימים בכל יום ראשון בשעה  17:00בספרייה.

קופ"ח כללית  -המרפאה יוצאת לחופשה מרוכזת 25.08.19-30.08.19
לידיעת התושבים  -היום ,יום שישי  19/07/19לא תתקיים קבלת קהל אצל
ד"ר שוורץ ,וטרינר המועצה.
עמכם הסליחה!

ספריה ציבורית אלקנה – שעות פתיחה
קוראים יקרים! להלן ימים ושעות פעילות הספרייה:
יום א .16:00-18:45 09:00-11:30 :יום ב .09:00-11:30 :יום ג.15:00-19:45 :
יום ד .09:00-11:30 :יום ה.09:00-11:30 :

 .16:00-18:45יום ו.09:00-11:00 :

שימו לב-בחודשים יולי-אוגוסט הספרייה תיפתח בימי ג' משעה 15:00-18:45

* השיעור לנשים השבת יתקיים בבית דינה טויטו (רח' מגדל דוד .)1
השיעור יוקדש לע"נ פרופ' אלעזר טויטו זצ"ל ויוסף יעקב זצ"ל ויינתן
ע"י הרב ד"ר אוריאל טויטו.
* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" בשכונת ה-
 .165השיעור בספר זכריה מתקיים בשעה .19:15
* 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".
 20:30ערבית 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 17:00
בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי (צמוד לבית הכנסת אחווה
ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם מוזמנים .מחולקות הפתעות לילדים.

הגיעו שמלות נשף לילדות
שמלות נשים יפיפיות – ₪ 15
בגדי גברים – ₪ 10
אנא הקפידו להכניס את הדברים לארון שמחוץ לחנות
בואו בשמחה ,מתנדבות לי לה לו
החנות פתוחה בימים א' ו-ד'
בין השעות  17:30-19:30 ,10:00-12:00מרכז מסחרי תחתון ,אלקנה.
*כל הכנסות החנות מיועדות לצדקה*

עבודות אלומיניום וזגגות

שיפוץ כל
תריסים חשמליים.
מקלחונים ,אמבטיון

ויטרינות לסגירת מרפסות.

תריס הזזה.

רשתות נגד יתושים וחרקים.

חלונות כיס.

תיקוני כל חלונות אלומיניום ותריסים.
שירות תיקונים :החלפת גלגלים ,החלפת זכוכיות ,תיקון תריסים חשמליים ,תריסי
הזזה.
חזרנו לעבודות שיפוצים :אינסטלציה קרמיקה ועוד.
לפרטים ניתן לפנות אל נחמיה טויטו ,050-6897626 ,שערי תקווה

כוס תנחומים
לבתיה תנעמי ( סייעת בגן תאנה ) על פטירת האם
לאיציק אלקסלסי על פטירת האם
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
לזהבה ומשה רבהון להולדת הנכד בן לנעמה וישי סימנסקי
לעליזה ויצחק ליפסקר להולדת הנכד ראם בן לרננה ומיכאל גרוס

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

