בס"ד ,י"ב בתשרי תש"ף ()11.10.2019

גיליון מס' 1022
פרשת האזינו
כניסת השבת –  .17:52צאת השבת – 18:50

ראש המועצה ,חברי המועצה ,עובדי המועצה והמתנ"ס
מאחלים לכל בית אלקנה

חג סוכות שמח!

פסנתר הרחוב הראשון בשומרון
ביום חמישי האחרון הגיע לאלקנה שלמה גרוניך כדי לחנוך את פסנתר
הרחוב הראשון בשומרון ,מתנת מפעל הפיס.
מאות תושבים מכל הגילים הגיעו עם הילדים והנכדים להנות מוירטואוז ששר
ממיטב שיריו בשיתוף הקהל.
תודה למאות שהגיעו למופע השקיעה המיוחד עם שלמה גרוניך וחברי מפעל הפיס.
וכעת ...הקלידים עוברים אליכם ...ומחכים לכם להנעים את המרחב הציבורי
בניגוניכם בפארק שלמה המלך היפה בכניסה לאלקנה!

צוות עשייה לזכר אריאל חובב הי"ד

השבוע התכנסו לישיבת צוות ראשונה מדריכי תנועת הילדים החדשה באלקנה –
"עוז".
המדריכים הם חלק מצוות עשייה ובראשם יעמוד ראובן לוזון ,הקומונר-תלמיד ,כתה
י"ב בישיבה באלקנה.
ביום חמישי נסעו לסמינר הכנה בתל אביב .מאחלים לכם בהצלחה!
הפעילות עם החניכים תחל לאחר סוכות.
פרטים בהמשך...

במוצאי יום כיפור החלה מכירת ארבעת המינים
רבים באו לקנות – בתוך חדר ממוזג ,ובחרו בעצמם מתוך סחורה איכותית ביותר!
שימו לב!!! – ההכנסות משוק ארבעת המינים הם המקור התקציבי לפעילות
ההתנדבות של הגרעין.
מוזמנים בשמחה לקנות ולהיות שותפים לעשייה ההתנדבותית של גרעין אריאל.
המכירה תימשך עד סוכות.
תודה רבה לנסים חובב שעוזר לנו ובכל שנה מביא עד אלקנה את הסטים המהודרים
ביותר.

במרפאה
תהיה
ראה"ש
ראשון
חולים20:00
קבלתבשעה
22.10.19
בתשרי
ערבכ"ג
שלישי
ביוםיום
בין השעות ? 09:00 - 07:30

עולם הולך ונעלם

עם עידן צ'רני .הנושא" :איי ג'ורג'יה הדרומית – מסע בעקבות שקלטון לקוטב
הדרומי".

יום רביעי כ"ד בתשרי  23.10.19בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב אנגלמן .הנושא" :סיפורי חסידים".
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי כ"ה בתשרי  24.10.19בשעה 9:00

תכנית העשרה
שיעור קרמיקה עם תמרה רבינוביץ (בהרשמה מראש ובתשלום)

יום ראשון כ"ח בתשרי  27.10.19בשעה 18:45

The Book Club

יום ראשון כ"ח בתשרי  27.10.19בשעה 20:00

קתדרה
העשור הראשון בביטחון .1948-1956
עם משה חרמץ הנושא :האיש משה דיין.

אנא שריינו תאריך זה
ביום שני  4.11.19בשעה  20:30יתקיים מופע "כשרובינא פגשה את פן"
מטעם הספרייה בשיתוף מועדון +50
– פרטים נוספים בהמשך –
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון – ללא תשלום.

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ,ויינתן ע"י הרבנית רחל שטרן.
* 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
 ,11:30ובהמשך בירושלמי-שבת .בימי רביעי מתקיים שיעור
בבבלי-שבת בעיון בשעה  ,11:30ובהמשך בפרשת השבוע.
השיעור ב'צורבא נשים' מתקיים בימי רביעי בשעה  .18:45את

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!
הבטחנו וקיימנו – מלגות לאלקניסטים לשנת תש"פ  2020 /יוצאות
לדרך!
 35סטודנטים תושבי אלקנה יזכו כבר בשנה"ל הקרובה במלגות בסך
!₪ 10,000
מילגה ששווה כמעט לשכר לימוד של שנה שלמה!
מקבלי המלגות יחויבו להקדיש  150שעות שנתיות של מעורבות חברתית
לטובת קהילת אלקנה – בעבודה עם קשישים ,בני נוער וצעירים ,במרכז
הלמידה ובפרויקטים ייעודיים נוספים.
את הבקשות למועמדות למלגות המועצה בשיתוף מפעל הפיס יש להגיש
אך ורק בצורה אלקטרונית ,עד ליום שישי ,י"ב תשרי התש"פ.11/10/19 ,
כל הפרטים על אפשרויות ההתנדבות השונות ,דרכי ההגשה ועוד,
מופיעים באתר המועצה ,בקישורhttps://bit.ly/2muzXG0 :
לכל שאלה או פרטים בנושא המלגות (מעבר למופיע באתר) יש לפנות
אך ורק למיילyoungs@elkana.org.il :
***
אחרי החגים דיאטה? קל משחשבתם!
אנחנו אוכלים טוב בתקופה הזו של השנה ,אבל חשוב גם לדאוג לעצמנו
מבחינה בריאותית ותזונתית.
הדיאטנית הקלינית מעיין דיין תדבר על תזונה נכונה ואורח חיים בריא,
על תפריטים מתחלפים הקלים ליישום וטעימים מאוד!

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נ ֶַּצח ּו ָּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

לשלומית אלקסלסי
תנחומים על פטירת אביך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

פעילות המועצה בחול-המועד
בחול המועד סוכות משרדי המועצה יהיו סגורים ,כולל שירותי משרד הפנים.
נחזור לפעילות ביום שלישי ,כ"ג בתשרי תש"ף.22.10.2019 ,
להלן מועדי פינוי אשפה לקראת ובמהלך ימי החג הבעל"ט:
 מוצאי שבת ,י"ג תשרי – 12.10 ,פינוי אשפה במהלך הערב/לילה.
 יום שלישי ,א' חוה"מ ,ט"ז תשרי – 15.10 ,פינוי אשפה כרגיל.
 יום חמישי ,ג' חוה"מ ,י"ח תשרי – 17.10 ,פינוי אשפה כרגיל.
 מוצאי שבת ,ליל הושענא רבה – 19.10 ,פינוי אשפה במהלך הערב/לילה.
ביום ראשון ,ערב החג ,י"ד תשרי 13.10 ,יבוצע פינוי גזם וגרוטאות אחרון לפני
החג.
במהלך חול המועד לא יתבצע פינוי גזם וגרוטאות!
בכל בעיה ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון 03-9151200
גמר טוב וחג שמח לכל בית אלקנה.

שעות פעילות סוכנות הדואר
בין השעות 08:00-12:00
ערב סוכות 13/10/19
חול המועד סוכות  15-18/10/19בין השעות 08:00-12:00
בין השעות 08:20-12:00
הושענה רבה 20/10/19
בברכת חג סוכות שמח .צוות הסוכנות.

כיתת תינוקות במעון 'אורות'
במעון מכללת אורות תפתח בעז"ה כיתת תינוקות .הרישום לכלל אנשי היישוב.
לפרטים ויצירת קשר – שרית .050-3003603

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* לשוש ויהודה (בניוש) בן יעקב ,להולדת
הנכד ,בן למעיין ויוני.
* לזהבה ומשה רבהון ,להולדת הנכד ,בן לרינת ויהודה
רבהון.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* לחיה ועוזי גוטמן ,לאירוסי הנכדה רוני עם
יהודה ,בת לרחלי וליאור ליפשיץ.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

הספרייה הציבורית אלקנה
מזמינה לשעת סיפור:

סוכה של חברים
מציג :תיאטרון תות.
שלומית בונה סוכה עם חברים וכולם מוזמנים :נדב הלולב ,נאוה הערבה,
הדס היפה ואלמוג האתרוג .רק איתן הילד הכי חזק בגן אינו מוזמן ...הוא
מציק ומפחיד את כולם..
יום שלישי  ,15/10ט"ז תשרי בשעה  .17:00לגילאי  .3-6הכניסה בעלות ,₪ 10
התשלום בכניסה .לא ניתן להכניס אוכל ושתייה.

כל המידע של המועצה נמצא באתר
https://www.elkana.org.il/index.php
הגיליון הבא של אלקנקנה יופיע אי"ה בשבת פרשת 'בראשית'

