בס"ד ,ח' באב תשע"ט ()9.8.2019

גיליון מס' 1013
פרשת דברים-חזון
כניסת השבת –  .19:10צאת השבת – 20:09

שיעור ליל ט' באב .לתושבי אלקנה הי"ו .כבכל שנה ,יתקיים אי"ה שיעור בענייני
החורבן והבנין ,במוצש"ק ,ליל צום ט' באב ,בשעה  ,21:45בביכנ"ס אשל אלקנה באולם
התחתון .הציבור מוזמן .בנחמת ציון וירושלים ננוחם .רב היישוב.
ביכנ"ס "מורשת יהודית" :בתשעה באב ,לאחר תפילת שחרית בשעה  08:00באולם
העליון ,נמשיך באמירת קינות עד לחצות בליווי הסברים .הציבור הרחב מוזמן .אפשר
להצטרף גם אחרי שחרית.
לחברי קופ"ח מכבי ,לאומית ומאוחדת .ביום ראשון יום צום ט' באב (נדחה)11/9/19 ,
המרפאה תהיה פתוחה בין השעות .18:00-20:00

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!
ביום שני התכנסנו ,צעירים ומבוגרים כאחד ,לערב הכנה מיוחד לקראת ט' באב על
הר הבית עם העיתונאי והמומחה להר – ארנון סגל ,שהראה לנו תמונות מרתקות
מתוככי הר הבית ,הכיר לנו את ההר ואת מקום המקדש ותהה יחד איתנו האם ראוי
ונכון לעלות להר ואיך אפשר להתמודד עם מה שקורה שם היום.
ביום חמישי נפגשנו עם הורי הילדים שעולים לכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה
כדי להפיג חששות ולקבל עצות מעשיות עם נעמה רמות – מרפאה בעיסוק ,ושירה
פוקס – קלינאית תקשורת.
למדנו על השינויים המתרחשים ורכשנו כלים לתרגול ראשית הקריאה והכתיבה,
ביסוס הרגלי למידה ופיתוח יכולות שפתיות!
היה מרתק ותורם לקראת אתגר הלימודים החדש לילדים ולהוריהם.

ושימו לב לאירוע הבא – ט"ובירה ונשירה חוזר!
והפעם – ערב שירי אהבה לכבוד ט"ו באב.

שירי אהבה מכל הזמנים וכל הסגנונות – אריק איינשטיין ,שלמה ארצי ,עומר אדם,
 The Beatles, Adeleועוד עם אביתר ליברמן ועודד סתר שמארחים את יוסי מרק.
מוצ"ש ,17.8 ,ט"ז אב.
 – 20:30בירות ונשנושים.
 – 21:00מתחילים.
כרטיסים במכירה מוקדמת ₪ 20 :כולל בירה ראשונה עלינו! בערב האירוע.₪ 25 :
לרכישת כרטיסיםhttp://bit.ly/tubira2 :
לפרטים נוספים והרשמה :רחלי פולק ,מנהלת מרכז הצעירים – | 0542265054
.youngs@elkana.org.il

בשבוע שעבר נערך ערב חשוב ,בו נחשפו בני שבט דורות (מסיימי ט') לאפשרויות
ההתנדבות השונות :מועדונית לילדי צרכים מיוחדים ,נחשונים – מועדון ילדי בית ספר,
סיירת תיקונים – בבתי מבוגרי היישוב ,חוברים – שילוב נערים ונערות עם צורך בחיזוק
חברתי ,חיבוק – עז רה למשפחות בישוב שנקלעו למצוקה זמנית ,קהילה תומכת –
התנדבות עם מבוגרים ביישוב.
מכל תחום התנדבות הגיעו נציגים והסבירו על ההתנדבות שלהם .בסוף הערב בני הצוות
החדש קיבלו טופס בו התבקשו לדרג את התחומים בהם ירצו להתנדב.
היה ערב מכובד .בהצלחה לצוות עשייה החדש ולוותיקים המשך עשייה פורייה – גאים
בכם!!
בתשעת הימים זכו בני הנוער בהרצאות מעניינות בזכות תמיכתה של המועצה הדתית-
והיו"ר שמעון רוקח .תודה על ההתגייסות לטובת הנוער בתשעת הימים:
ביום שני הירצה בפנינו עופר בן דור ,שזכה לאמן וללוות אדם עיוור לאורך שנים רבות
באימונים ותחרויות עד הגיעם לאולימפיאדה בבייג'ין .למדנו ממנו נחישות וכח רצון,
ושהבלתי אפשרי – אפשרי מאוד .מועדון הנוער היה מלא והשיחה הסתיימה במחיאות
כפיים .בערב זה ביקרה אותנו אביבית קאץ – מפקחת מנהל חברה ונוער ,שהתפעלה
מהנוכחות הרבה של בני הנוער.
ביום שלישי הרצתה בפנינו פזית אפשטיין בנושא" :שנאת חינם עולה לנו ביוקר" .פזית,
קולנוענית ,נתנה לנו להציץ אל השנאה ולהבין אותה דרך קטעי סרטים .היתה שיחה
מעניינת ומעוררת מחשבה .בערב זה ביקרה אותנו המפקחת מטעם הרשות לביטחון
קהילתי והתרשמה מהיכולת של הנוער שלנו לנהל שיחה מכבדת בנושא.
ביום רביעי השתתפו בוגרי כתה ז'+ח' בערב גיבוש בעזרת פעילות  .ODTהחבר'ה שיתפו
פעולה ונשארו לערב במועדון הנוער.
במוצ"ש ייצאו
בוגרי ט'-יב' לסיור
ט' באב ,ויסיימו
את סיורם בכותל.

יום ראשון י' באב תשע"ט 11.8.19
צום תשעה באב (נדחה) .אין פעילות.

יום ראשון ט"ז באב תשע"ט 18.8.19
20:00-21:30
ממשלות ישראל וחבל עזה
עם חגי הוברמן – עורך 'מצב הרוח'
והיסטוריון של ההתיישבות ביש"ע

יום ראשון כ"ד באב תשע"ט 25.8.19
 Book clubבשעה 18:15
העתיד כבר כאן – עם נחמן פלוטניצקי
מנכ"ל עמותת מילבת שמסייעת לבעלי
צרכים מיוחדים.20:00-21:30 .

יום שני י"א באב תשע"ט 12.8.19
10:30-12:00
מבחר הרצאות מצולמות TED

יום שני י"ז באב תשע"ט 19.8.19
10:30-12:00
מועדון הסרט הטוב

יום שני כ"ה באב תשע"ט 26.8.19
10:30-12:00
מזמור לדוד  -פרק תהלים
עם יורם חניאל

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

מאיר ובתיה רוזנבלום וב"ב ,בועז ורוחי רוזנבלום וב"ב,
רותי וצביקה שפילמן וב"ב ,נתי ורוית רוזנבלום וב"ב
על מות האב ,והסבא

יחזקאל רוזנבלום

הכהן ז"ל

תושב היישוב

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
קהילת "אחווה ורעות" באלקנה
אבלה על לכתו של חברנו היקר

יחזקאל רוזנבלום

הכהן ז"ל

מעמודי התווך של בית הכנסת,
ומשתתפת בצער המשפחה.

ליפה זינגר
תנחומים על פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה
(יושבים שבעה בבית משפחת זינגר ,רחוב מגדל הלבנון  10אלקנה .זמני תפילות:
שחרית  .7.20מנחה  .19:20ערבית  .20:00ביום שישי מנחה ).13:00

שלמי תודות

לכל הציבור באלקנה.
ברצוננו להודות בכל לשון לציבור הרחב של תושבי אלקנה ,על מוסדותיו ,קהילותיו
ועמותותיו ,החל ממועצת היישוב וראשיה ועד לבני המשפחות השונות בכל שכונה
ושכונה ,על התמיכה הגדולה שקיבלנו באבלנו על פטירתה של שרה ברוקנטל ע"ה.
הרגשנו היטיב כיצד התמיכה הפיסית והרוחנית שקיבלנו ,ועדיין ממשיכים לקבל,
מחזקת אותנו ונותנת בידינו כוח נוסף להמשיך הלאה .זו ,הרי ,אחת משעות המבחן
של הקהילה שבה אנו חיים כבר עשרות שנים וכך חשו כל בני משפחתנו האבלים.
כאשר נופלת עליך לפתע אפלה גדולה ואתה מזהה בסביבתך חרך אור שהופך לאור
גדול ,אתה חש שבע"ה יש תקווה .על כך אנו מביעים תודה והערכה שזכינו.
ויהי רצון ,שנזכה כולנו אך לבשורות טובות.
בני משפחת ברוקנטל על כל שלוחותיה

עבודות אלומיניום וזגגות

שיפוץ כל

ויטרינות לסגירת מרפסות.
תריסים חשמליים.
רשתות נגד יתושים וחרקים.
מקלחונים ,אמבטיון
תיקוני כל חלונות אלומיניום ותריסים.

תריס הזזה.
חלונות כיס.

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

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* לאביה ואופיר אלטמן ,להולדת הבת רוני,
נכדה לזהבה ומשה רבהון.
* לפאולה פסיה ושלמה גוילי ,להולדת הנכד,
בן לעטרת ודניאל כרמלי ,נין לברטה פרידלין.

ברכות לדיירים החדשים
* להודיה ודור תם ,עם המעבר ליחידת הורים ברחוב חבצלת
השרון .3

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
* השיעור לנשים השבת יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל
ויינתן ע"י השופט בני יזרעאלי.
* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום"
בשכונת ה .165-השיעור בספר זכריה מתקיים בשעה .19:15
* השיעור בשמירת הלשון עם רב היישוב ,הרב יהודה שטרן,
בימי שני בשעה  ,19:45בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד .22
נשים ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
* בימי ראשון מתקיים שיעור ב'צורבא מרבנן' בשעה
 ,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
 17:00בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי (צמוד לבית
הכנסת אחווה ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם מוזמנים .מחולקות
הפתעות לילדים.

