כ"ג בתמוז תשע"ט ()26.7.2019
בס"ד ,ט"ז

גיליון מס' 1011
פרשת מטות
כניסת השבת –  .19:22צאת השבת – 20:22

בני עקיבא
השבת מארח הסניף שלנו את סניף נחלים .ברוכים הבאים!!

בצוות עשייה
הצוות יצא השבוע לפעילות גיבוש הם החליקו על הקרח ,עשו ישיבת צוות חשובה וחזרו
מלאי חוויות ומרץ להמשך ההתנדבויות ולקראת קבלת הצוות הצעיר שיצטרף בקרוב.

יום ראשון כ"ה בתמוז  28.7.19בשעה 18:15

The Book Club
יום ראשון כ"ה בתמוז  28.7.19בשעה 20:00
עולמם של נשים וגברים בחברה החרדית
עם סימה זלצברג הנושא" :זרה בתוכן" -על תהליך כניסתה של חוקרת לעולמן של נשים מחסידות
קנאית במאה שערים

יום שני כ"ו בתמוז  29.7.19בשעה 10:30
המזרח התיכון במשבר זהות
עם מיכל יערי הנושא :ארה"ב וסעודיה-שונאים-סיפור אהבה.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי כ"ז בתמוז  30.7.19בשעה 17:30
תקומה וציונות בראי האומנות
עם אביבה וינטר הנושא" :נוכח-נפקד"

יום רביעי כ"ח בתמוז  31.7.19בשעה 10:30
בוקר של תורה
עם אסתר לפיאן הנושא :ספר שמואל.
ארוחת בוקר קלה החל מ10:00-
דמי כניסה ₪ 40
חברי מועדון ללא תשלום

פעילות המועדון בחודש אוגוסט  2019מפורסמת במייל ובמועדון.
הפעילות מתקיימת בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל
הכניסה ללא תשלום ופתוחה לקהל הרחב
להלן התכנית לתשעת הימים
יום שני 5.8.19
יום ראשון 4.8.19
פטור על הפנסיה"  -עם רו"ח
בשעה  20:00לנשים"-כל מה
אשר מרק בשעה 20:00
שרציתן לדעת ולא העזתן לשאול
על רצפת האגן"  -עם הדס רוזנבלום
פיזיותרפיסטית רצפת האגן
לגברים " -הולכים בריא" עם רונית
אדמון אחות ומדריכת אורח חיים
בריא
יום חמישי 8.8.19
יום רביעי 7.8.19
שמיעה תקינה חשובה לאיכות חיינו העברה בין דורית של נכסים,
עם אוסנת אברומוב מ"מדנט" בשעה חיסכון בעגמת נפש ובמס ,סוגי
צוואות  -מומלץ ולא מומלץ
20:00
עם עו"ד מני קורן בשעה 20:00

יום שלישי 6.8.19
הנחיות רפואיות
מקדימות ,ייפוי
כוח מתמשך
והיבטים הלכתיים
והשקפתיים" עם
עו"ד מוטי מינצר
בשעה 20:00

פרויקט "חיבו"ק (חיבור קהילתי)".
חיבו"ק אלקנה הנו מיזם תמיכה במשפחות שחוות משבר עקב מחלה או תאונה
חו"ח ,העזרה ניתנת לפי מודל מובנה ומעשי ובאופן המתואם לפי צרכיה.
במהלך השבוע קיימנו מפגש של רכזי חיבו"ק (חיבור קהילתי) על מנת לשוחח על
המקרים שהצוות ליווה בחודשים האחרונים ולהפיק לקחים לקראת ההמשך.
מטרת המפגש היא להיות מוכנים לקלוט בעת הצורך משפחות שצריכות את עזרת
הצוותים בשכונות השונות ברחבי היישוב.
באחד המקרים המשמעותיים להם סייענו בתקופה האחרונה ,תחת ניהול "חיבו"ק
אלקנה"  -קבוצת משפחות נרתמה לסייע למשפחה שנדרשה לכך ,במגוון תחומים,
לאורך תקופה לא קצרה.
מבקשים להודות לאותה קבוצת משפחות ,ולהביע הערכה רבה על ההתמדה
והעזרה מכל הלב.
מתמודדים עם מקרה כזה? מכירים מישהו שמתמודד?
אלינו80 +
פנו 220
שכונות
שכונות  + 165 + 34מגן דן
יניב ניר 054-4325431
אביה שטרן 054-3970989
איציק גדות 052-8848284
אבי טאוב 052-2682886
אמילי אודלר 054-3210020
קרינה בן דוד 054-2666880
ברוריה לפידות 054-6656451
שירן גאולי 050-9811449
חנה מרדר 054-7786009
מלכה קליין 054-8022646
הראשונים (+10מדורגים+ארעי)
שלומית ניר 054-7515814
מיכל דנטלסקי 050-9092249
אריאל מיכלוביץ' 054-4434763
השכונה הצפונית
מוריה שרעבי 050-2913358
רחלי הלוי 052-7024296
מירה מגידיש 050-3286226
נאוה שפירא 050-4249566
ליאת יהודאי 052-3774254
אסתי ורטש 052-4473931
נורית פלפלי 052-8833773

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 בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ויינתן עי הרבנית רחל שטרן.
* 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.

כוס תנחומים
לאליעזר רמות על פטירת האם
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

ראש המועצה המקומית אלקנה ,חברי המועצה ,עובדי המועצה
וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של:
דוד ברוקנטל ,אפרת ויגאל דקל וב"ב ,אראלה עציון וב"ב ,יאיר וצורית
ברוקנטל וב"ב ,מתן ואורית ברוקנטל וב"ב ,הלל ולבנת ברוקנטל וב"ב,
רפאל ורבקה ווילף וב"ב ,אריה ומיכל ווילף וב"ב ,אהרון ורנית ווילף וב"ב.

על פטירתה של הרעיה ,האם ,האחות ,החמות והסבתא

שרה רבקה ברוקנטל

ע"ה

תושבת אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
לשלמה ושרהלי גלסר לנישואי הנכד ,יצחק יאיר גלסר עם רננה
(לבית קרונפלד) ,בן לגבי ורותם גלסר
מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
לאורלי ומיכאל מירון להולדת הנכדים ,תאומים בנים לשלי ואורי גרוסמן
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

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

מפגש ר"ח אב
כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח אב
שיתקיים בע"ה ביום רביעי כ"ח תמוז  31.7.10בשעה 20:00
בבית משפחת מלכה קליין רחוב שיר השירים ,21
את השיעור תעביר חברתנו אריאלה בענייני דיומא.
בואו בשמחה ,מלכה

