בס"ד ,ו' בטבת תש"ף ()3.1.2020

גיליון מס' 1033
פרשת מקץ
כניסת השבת –  .16:27צאת השבת – 17:29

בני עקיבא
בחנוכה יצאו חברי שבט דורות לסמינריון הדרכה משמעותי בכפר הרא"ה בסמינריון
קיבלו כלים ותכנים לתפקיד המדריך.
השבוע יצאו גם חברי שבט סיני למסע "שבט חדש "שהתקיים בבקעת הירדן.

צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד
בחנוכה יצאו  20חברים מהצוות לסמינריון הכשרה של צוותי נחשון = צוותי עשייה
בכל הארץ .הסמנריון כלל יחידות ,שיחות ופעילויות שונות כדי ללמוד על התפקיד
ולדעת לבצע אותו בצורה הטובה ביותר .המשתתפים הכירו צוותים אחרים ,שיתפו
ושמעו רעיונות חדשים ויצאו בכוחות מחוזקים.

משפחות מאמצות
לכבוד חנוכה חגגו במוצ"ש שלושת המשפחות הבוגרות ,משפ' שפירא – שבט
אביחי ,משפ' צדרבוים– שבט ציון ,ומשפ' חן – שבט מורשה .הם נהנו משלושה
סבבים של חדר בריחה שהגיע במיוחד לכבודם לאלקנה!!
כולם פתרו את חידות החדר בהצלחה והנאה מרובה.
משפחת שפירא אף הספיקה לחגוג לפניכן בהדלקת נרות אצל חיילי מגן דן ושימחו
אותם מאוד באריזות ממתקים שהכינו ילדי בוקרון גן תאנה ,בהובלת עתירה שמיר
ויערה קליין.
השבטים המשיכו את המסיבות בבתי המשפחות.
המשפחות הצעירות ,משפחת יהושע – שבט אורות ומשפחת ברסטל – שבט הנני,
חגגו בכיף בתוך בתי המשפחות.
תודה רבה למשפחות המסורות!!!

השבוע החלו לפעול החוגים לנוער במסגרת החממה הטכנולוגית:
ביום שני :יוניסטרים –  -START U PNOWלכתות ז-ח וגם – ט-י.
ביום שלישי – IDP :פיתוח בינלאומי למוצר -לכתות ז-ט.
ביום רביעי :אווירו-חלל –  YS-AIRרחפנים – לכתות ז-ט.

יום ראשון ח' בטבת 5.1.20
בשעה The book club 18:15
השיחה תהיה על הספרBel Canto/Ann Patchett :
הכניסה ללא תשלום.
יום ראשון ח' בטבת  5.1.20בשעה 20:00

קתדרה – תעלומות בהסטוריה היהודית
עם אוריאל פיינרמן .הנושא :לאן נעלמו כלי המקדש.

יום שני ט' בטבת  6.1.20בשעה 10:30

זמרת הארץ
עם אודי מילוא  :שוב יוצא הזמר – שירי הלהקות חלק ב'.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי י' בטבת  7.1.20בשעה 18:30

צום עשרה בטבת
מסע דוקו ישראלי
עם גדי אייזן  :רק לאלוקים מותר

יום רביעי י"א בטבת  8.1.20בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם אסתר לפיאן .הנושא :דוד ונשותיו – עיונים בספר שמואל.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי י"ב בטבת 9.1.20

בישיבת ימ"ה בין השעות ( 8:45-10:10לרשומים) שימושי מחשב וטלפון חכם.
בשעה " :10:30עושים סצינה" – סדנת תיאטרון (לרשומים) באולם הקטן.

יום ראשון ט"ו בטבת  12.1.20בשעה 20:00

מסע חובק עולם
עם יואל שתרוג .הנושא :הקסם של ברצלונה.
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום

המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
תכנית הלימודים במדרשה לנשים ביום שלישי ,עשרה בטבת7.1.2020 ,
 – 9:00-9:45הרב צחי פנטון – 10:00-10:45 .ד"ר מנחם כץ.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא השתתפו עד היום בלימודי
המדרשה – מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו ביום
לימודים תורני ומעניין ובמפגש חברתי מהנה ומלא שמחה .באנה בשמחה,
נשים יקרות .אנו מחכות לכן.

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!
בשעה טובה מרכז צעירים הועבר למקומו החדש ליד גן הזית בשכונת ה.80-
בשבועיים הקרובים יתקיימו במקום עבודות תשתית .שימו לב :נעדכן בפרסומים על
מקום פעילות חלופי.

אירועי חודש ינואר במרכז צעירים אלקנה

ביום חמישי התקיימה שיחה עם דקלה חג'בי וקנין על התנהלות כלכלית נכונה.
השיחה היתה בשיתוף פעולה מוצלח של יתד אלקנה ומרכז צעירים.
***
ובשבוע הקרוב:
ביום שני ,ערב עשרה בטבת
 – 20:45התכנסות.
 – 21:15שיחה מפי הרב חגי לונדין על עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי .השיחה
תתקיים בבית המייסדים.
הכניסה חופשית ,בואו בשמחה!

שינוי תאריך מפגש ר"ח טבת
המפגש יתקיים בע"ה
במוצאי שבת ז' בטבת  ,4.1.20בשעה 20:30
בבית משפחת מלכה קליין ,עם חברתנו אסתר אדמנית.
בואו בשמחה .מלכה קליין.

הכשרה למתנדבי חיבו"ק (חיבור קהילתי) אלקנה
השבוע נערכה הכשרה למתנדבי חיבו"ק .המתנדבים ובני/בנות זוגם שמעו שיחה מפי
הדס ליקסנברג.
הדס שיתפה על המסע שעברה היא ומשפחתה עם מחלת בנם ,מעוז .במהלך השיחה
עלו נושאים וקשיים שאיתם מתמודדים מתנדבי המיזם במהלך לווי משפחות החוות
משבר ועל הדרכים להתמודדות ופתרון.
הערב המרתק התקיים בסיוע המועצה הציונית .תודה לעוז אלתר על שיתוף הפעולה.
לאחרונה הצטרפו ליחידה סטודנטיות-מלגאיות ,נריה ויניצקי ותפארת גורן אשר
הובילו את ארגון הערב .תודה גדולה!
תודה מיוחדת לארז וייס רכז המיזם ולכל המתנדבים הפועלים כל השנה במסירות.
מוזמנים ליצור קשר בעת הצורך עם ארז  054-4976535או לצוותים בשכונות השונות.

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ,ויינתן ע"י יעקב שגיב.
* שיעור בספר זכריה מתקיים מדי שבת בשעה  16:00בבית
הכנסת "תפארת שלום" .השיעור ניתן ע"י ד"ר יצחק צפתי
מאוניברסיטת בר-אילן ,ומיועד לגברים ולנשים.
* 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
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
 16:00בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי (צמוד לבית
הכנסת אחווה ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם מוזמנים .מחולקות
הפתעות לילדים.

ספריית אלקנה
הספרייה חוזרת לשעות פעילות כרגיל.
יום א' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ב' –  .09:00-12:00יום ג' – .09:00-12:00
יום ד' –  .16:00-18:45יום ה' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ו' – .09:00-11:00
השאלת הספרים לתושבי אלקנה ללא תשלום! כל ספר ניתן לשאול ל 30-ימים עם
אפשרות הארכה.
ביום ראשון בשעה " 17:15סיפורי סבתא" – סבתות וסבים מספרים סיפור
לקטנטנים בני  .3-5מוזמנים לספרייה!

כולל מכון מאיר אלקנה.
ב"ה הגענו לשנה ה 20-לפעילות הכולל עם  120לומדות ולומדים 1000 .שיעורי תורה
בשנה .אתם מוזמנים לקחת חלק במפעל זה .הפרטים של חשבון העמותה :סניף ,183
מ.ח .715549.בנק פאגי  52נר שמשון חי .או למסור ל – הרב יצחק יודייקין ,ירח ניסן,
יצחק ליפסקר ,זכריה אשול ,אבי לוי ,ישראל קמר ,משה אלדר ,חיים מרגליות ,פנחס
דרשביץ ,שמואל דהאן ,חיים מיכאליס ,מכולת אריה.
לעמותה אישור ממס הכנסה לפי סעיף .46

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

לשלומית הוכנברג
תנחומים על פטירת אביך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

סדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק
הרשות לקידום מעמד האישה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות
מערך מעוף ,מזמינים אתכן להירשם לסדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק.
אם לא תדעי ,לא תרוויחי!
הסדנה תתקיים ביום רביעי ,ה ,22/1/2020-בין השעות  ,15:30-20:45בבניין
צ'מפיון ,רחוב ששת הימים  ,30בני ברק.
* הסדנא בהיקף  7ש"א ובעלות של .₪ 140
* להרשמה ופרטים נוספים לחצו על הקישור,
.https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
*
*
*
*

לכוכבה ויונה חגי ,ליענה שט ,לנישואי עמית
סובול עם יובלי חגי ,נכד לאסתר ומאיר שט.
לעדי ואלון צוברי  ,למיכל ודוד קלנר ,לאירוסי
נעה עם מתן.
לפזית לוינשטיין ,לאירוסי יובלי עם תמר תפארת גולדמן.
לשמרית וחגי ויניצקי לאירוסי הדר עם עמית אובז'נק,
נכדה לחסידה ואלחנן ויניצקי.

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
*
*
*
*

לריקי ומני בראון ,להולדת הבת אורי,
נכדה למלכה וחיים קוזלובסקי דידובסקי.
לתחיה ונתנאל מיכלוביץ ,להולדת הבת ,נכדה
לשושנה וטד פלבין.
לניקול תמר והרב יוסף נגר ,להולדת הנכדה,
בת לטל ודוד לאקר.
לבת שבע ושלמה טיטלבוים ,להולדת הנכדה ירדן ,בת
למוריה וגלעד ברק.

מזל טוב לבר/בת מצווה
* לג'ולי ומל בורנשטיין ,לבר המצווה של הנכד יובל נחמן,
בן לרחל ואסף בורנשטיין.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לתשומת לב התושבים :כל המידע של המועצה נמצא גם באתר
https://www.elkana.org.il/index.php

