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ן"  ֵּ ֹרת כ  ֹבְּ ָחד ד  ָלפְּ נֹות צְּ  מנהיגות נשית  - "ב ְּ
 חזק חזק ונתחזק :קוראת

 זאב )ווה( פרידמן
 

ֲחָלה-ְוָכלבנות צלופחד: " –ספר במדבר מסתיים בפרשתנו, באפילוג      ת ֹיֶרֶשת נַּ ּטֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל...בַּ ֵכן ָעשּו, ְבנֹות , ִממַּ
ְחָלה ִתְרָצה, ְוָחְגָלה ּוִמְלָכה ְוֹנָעה  .ְצָלְפָחד ִתְהֶייָנה מַּ ְפֹחת ְבֵני ְמנֶַּשה ֶבן יֹוֵסף, ָהיּו ִמִמשְ  ִלְבֵני ֹדֵדיֶהן, ְלָנִשים. :ְבנֹות ְצָלְפָחדוַּ
לְלָנִשים ֲחָלָתן, עַּ ְתִהי, נַּ ת ֲאִביֶהן"-; וַּ חַּ ֵּטה, ִמְשפַּ    .מַּ

 חזק חזק ונתחזק? -במה זכו בנות צלופחד, שדווקא סיפורן , הוא זה שיקשט את סיומו של ספר במדבר, טרם קריאת   
בסיומו של ספר במדבר. טבועה  חזק חזק ונתחזק –דומה שלא במקרה, נבחרו דווקא בנות צלופחד לחתום את ברכת    

 בזמן הזה. –מעשה נשות ישראל, סימן לבנים, בימים ההם  –כאן כוונת מכוון שיש בה מסר 
נשים צדקניות שבזכותן  :םמשוך מנשות ישראל מעוררות ההשראה בשעבוד מצרי חוט של חוסן אמוני, נפשי וציוני,   

אירעה גאולת מצרים, דרך נשות ישראל שהעמידו צבאות ובזכותן הוקם כיור הנחושת ועד למנהיגות הנשית פורצת 
 בדמותן של בנות צלופחד.הדרך, 

משעבוד לגאולה, שראשיתו במצרים וסיומו על סף הכניסה לארץ  – גשר האמונה, התקווה והחוסןהנה כי כן, ראוי    
 בחוסנן של נשות ישראל.אל בפרשתנו, להיות מואר באור יקרות , ישר
ת ִיְרַאת ד' ִהיא אֹוָצרֹו", דרשו רבותינו על ששה  ֹחֶסן , לג', ו' "ְוָהָיה ֱאמּונַּת ִעֶתיָךבישעיהועל הפסוק     ת ָוָדעַּ ְישּוֹעת ָחְכמַּ

 "נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצריםבזכות ") שבת, לא', א'(. "" זה סדר נשים – חוסןסדרי המשנה: 
 )מסכת סוטה, י'א, עמ' ב'(. 

, כנגד הממסד בראשות משה וביקשו אף הן לקחת חלק בהקמת המשכן במדבר, בכך נשות ישראל ניהלו מאבק עיקש   
משתף איתן  שביקשו לתרום את מראות הנחושת מתקופת מצרים, להקמת כיור הנחושת. משה בתחילה מסרב ולא

 פעולה ורק בהתערבותו של הקב"ה, הן יוצרות תקדים, הן משתתפות ונוטלות חלק בהקמת המשכן .
, שלוחמות בממסד בראשות משה ותובעות זכויות ירושה של נחלת אביהם. משה רבנו אינו יודע כך גם בנות צלופחד   

הן צודקות בדרישתן. הן אותן הנשים שיצרו תקדים  –ְבֹרת ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד דֹ מה לפסוק, והקב"ה מתערב ואומר למשה: 
הן הנשים, המנהיגות, פורצות  היסטורי והלכתי, בהתעקשותן ונחישותן, למימוש זכותן לרשת נחלת אביהן בארץ ישראל.

ברות בניגוד תהומי לגברים, שבמשבר ק ,: ״ניתנה ראש לארץ ישראל״החוסן שבמבחני מסע המדבר, הניפו את דגל הדרך
ֹיאְמרּו ִאיש ֶאל "השומים והבצלים" ובסיפור המרגלים, אותם הגברים חלושי החוסן, שהניפו את דגל החידלון: ״ התאווה וַּ

ומניפות את דגל מסרבות להשתתף בחטא העגל ובחטא המרגלים  , הנשיםםלעומת .״ָאִחיו ִנְתָנה ֹראש ְוָנשּוָבה ִמְצָרְיָמה
  ני, הגאווה היהודית והציונית.החוסן האמו זקיפות הקומה,

, מציגות לנו מודל של חוסן אישי וקהילתי, היודע להתמודד עם איום דומה שבנות צלופחד כמו נשות ישראל במצרים   
של חרדה , רפיסות ופסיביות. נכון שהבחירה בדרך החירות עלולה לייצר נתיבי מסע שיש בהם לא מעט מכשולים, 

ונפשי , כפי שנושאות אותו  יש להיות מונעים מכוח תשתית של חוסן אמוני לצלוח אותם,אבל כדי  .מצוקות ואתגרים
 .נשות ישראל – בגאון

ִאם ופונים למשה בבקשה: " שניים וחצי השבטים, שלוקים בחרדה ובקיבעון גלותי קוראות תיגר כנגד בנות צלופחד   
ן ֲאֻחָזה: ָמָצאנּו ֵחן ְבֵעיֶניָך יֻתַּ ֲעָבֶדיָך, לַּ ֹזאת לַּ ְרֵדן". ֶאת ָהָאֶרץ הַּ יַּ ֲעִבֵרנּו, ֶאת הַּ  ַאל תַּ

כאנטי תיזה לתסמונת החרדה הגלותית והנהנתנות החומרית בגולת עבר  ניצבות בחוסנן האמוני והנפשי, בנות צלופחד
  אייכה?! עם ישראל :שניים וחצי השבטים. הן קוראות להם הירדן, שאחזה את

מהות החירות והגאולה  התובעות ממשה נחלה בארץ ישראל, מציגות לנו את המשמעות האמיתית של נות צלופחדב   
ִתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶשת ֹאָתּה". בארץ ישראל, כפי שמתארת זאת פרשתנו: ְבֶתם ָבּה, ִכי ָלֶכם ָנתַּ ְשֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ִוישַּ  "ְוהֹורַּ

 בר , להתכבד בסיפורן של בנות צלופחד.אכן ראויה חתימת ספר במד      
 על גשר האמונה, התקווה והחוסן, ניצבות נשות ישראל של מצרים ובנות צלופחד    

 חזק חזק ונתחזק. –וקוראות לכולנו 
 שבת שלום!
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 "כלים נאים מרחיבין דעתו של אדם"
 

בזמן שכולם נופשים וצוברים כוחות, אצלנו     
משקיעים מאמצים כבירים בתקופת החופש להכין 

מהמעונות ך, הלימודים בכל מוסדות החינואת שנת 
 .והגנים ועד לממ"ד כרמים, הישיבה והאולפנה

בזכות גיוס תקציבים ייחודיים על ידי המועצה של    
כמיליון ש"ח ממשרדי הממשלה, נעשות השנה 
בהובלת מחלקת הנדסה במועצה עבודות שדרוג 

התחדשות  –בין השאר . משמעותיות בממ"ד כרמים
( עם ריצוף חדש 'ו-'הכיתות ק ביותר )המבנה הוותי

במסדרונות ותאורת לד חזקה וחסכונית, התקנת 
תקרות אקוסטיות ושדרוג חדר האמנות, ביצוע 
עבודות הנגשה והקמה מחדש של חדרי השירותים 

עם החלפת צנרת,  'ד-'גכיתות הישנים מאד במבנה 
כלים סניטריים, חיפוי קירות ריצוף ועוד. תיקוני צבע 

 מבנים ועבודות איטום משמעותיות במבניבכל ה
שיסייעו לכך שבגשמים הברוכים  'ו-', ה'ב-'א כיתות

 .שעוד נכונו לנו בעז"ה לא יהיו חדירות מים
כמו כן, במאות אלפי ש"ח נוספים, ממשיכות    

להתבצע עבודות משמעותיות בממ"ד כרמים לעיצוב 
מרחבי למידה חדשניים, בהמשך לאלו שכבר בוצעו 

 .בעבר
את החינוך המצוין שהצוות החינוכי המדהים    

בכרמים מעניק מכל הלב כבר מכירים בכל הארץ ואף 
 .זכינו על כך השנה בפרס החינוך המחוזי והארצי

ובעז"ה בקרוב כשתיפתח שנת הלימודים ייהנו    
מבנים  – 'התלמידות והתלמידים מ'כלים נאים

משודרגים משמעותית שיאפשרו להם להמשיך 
חיב את דעתם ולפתח את עצמם ערכית להר

 .וחינוכית
תודה למשרד החינוך על האמון והסיוע התקציבי,    

תודה למחלקות החינוך וההנדסה על ההיערכות 
הטובה והמוקדמת, תודה להנהלת ממ"ד כרמים 
ולהנהגת ההורים על התמיכה והעצה הטובה, תודה 
לחברי המועצה ולחברי וועדת המכרזים על 

קידום הפעולות הדרושות להיערכות השותפות ו
 .המיטבית

 !ממשיכים להתחדש   
 

במסגרת תנופת ההתחדשות    
בפרויקטים השונים באלקנה, בשעה 
טובה השלימה המועצה בימים אלו 
את שדרוג מגרש הספורט בשכונה 
הצפונית, שמשחקים ומתאמנים בו 

 .השכונותילדים נוער ומבוגרים מכל 
בין השאר חודשה וסומנה מחדש    

רצפת המגרש, הוחלפו הרשתות 
והותקנה תאורת לד חזקה 

 .וחסכונית
תודה למחלקת הנדסה על הובלת    

הפרויקט ולמפקח מטעמה יוחנן לוי 
 !על הליווי הצמוד והמוצלח

 !תשחקו ותהנו   
 

 !הכדור בידיים שלכם
 



 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50ועדון התרבות מ
 

 בחודש אוגוסט המועדון ממשיך לפעול בעזרת מרצים מתנדבים מאלקנה והסביבה.
 .אנו מודים לכל המתנדבים על הרצון ועל ההיענות

בנוסף, יש לנו שתי הרצאות לאנשים לקראת פרישה ואזרחים ותיקים. אחד של הביטוח לאומי ואחד של המשרד 
 לשיוויון חברתי.

זכויות לקראת : עם רבקה אביעד ,אזרחים ותיקים וביטוח לאומי – 10:00בשעה  ג' במנחם אב 31.7.22יום ראשון   
 פרישה.

 ההרצאה ללא תשלום. .הוותיק בביטוח לאומירבקה אביעד מנהלת תחום היעוץ לאזרח 
על כעס ועל טעות ומה  הנושא: .עם דוד גונן – 11:00ד' במנחם אב בשעה  21.8.22יום שני  :שינוי בלוחשימו לב ל  

 .היחס הנכון לכעס
 השפעת הנוכחות האיראנית במזה"ת. הנושא: .עם פרופ' רונן כהן – 20:00ה' במנחם אב בשעה  22.8.22יום שלישי    
 .מאהבת האדם ללאומנות וגירוש הנושא: .עם דודי גרוס – 11:00ו' במנחם אב בשעה  23.8.22יום רביעי   

תגיע לאלקנה ניידת למיצוי זכויות לאזרחים ותיקים מטעם המשרד  10:00ח' במנחם אב בשעה  4.8.22ביום חמישי    
 לשיוויון חברתי. ההרצאה ללא תשלום.

דוגמת: הנחות , במסגרת ההרצאה יכירו האזרחים הוותיקים את זכויותיהם הבסיסיות ויקבלו סיוע ועצות למיצוי   
אתרים, למוזיאונים, לבתי הקולנוע ולמופעים. בטיפולים בקופ"ח ורכישת תרופות, תחבורה ציבורית, ארנונה ,כניסה ל

נוסף על סקירת זכויות בביטוח הלאומי, זכויות ניצולי שואה, בריאות, סיעוד ועובדים זרים, דיור, פנסיה, פנאי ורווחה, 
 צרכנות ועוד.

 
 ₪. 15בעלות של  ,11:00בשעה  15.8.22שתתקיים ביום שני י"ח במנחם אב  תיתינפתחה ההרשמה לסדנת בטון חווי   

 .5סבתות עם נכדים מגיל -פתוח גם לסבים
 אז מה הסדנה תכלול? 

  הסבר על הבטון ומהו סוקולנט.��

  שיוף יציקת בטון.��

 צביעה חוויתית באמצעות צבעי אקריל.��

 הטמעת הסוקולנט בתוך הכלי ופיזור אבנים לתוכו.��

 וכמובן אווירה כייפית! ��
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזרחים ותיקים באלקנה 
 .לאפולוניה –כונו לטיול שקיעה מרהיב על המצוק מול הים יה

 .₪ 70בעלות של   –י"ט במנחם אב  16.8ביום שלישי  
 .פרטים בהמשך .יציאה אחה"צ

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 את גוש קטיף לא שוכחים
 

   סיפור מרתק וייחודי מזוית מרתקת ונוגעת!   
שנים אחרי ההתנתקות, אפרים מנשרי, יליד גוש  17   

מביא לנו זווית אישית ייחודית על המאורעות   קטיף,
ומאפשר לנו לחוות בעוצמה את הטלטלה ותחושת החורבן. 

     הכניסה ללא תשלום! .לם מנוער ועד מבוגרים-מיועד לכו
 חבל להפסיד!  

 

 'דרך שווה' לכולם
 

 . תושבות ותושבים יקרים  
יוצאת  ,1.8.2022 הקרוב, החל מיום שני   

הרפורמה החדשה של משרד התחבורה הנקראת 
"דרך שווה". הרפורמה נוצרה על מנת ליצר 
תעריף שווה ככל הניתן למשתמשי התחבורה 

 הציבורית בארץ.
 השינויים העיקריים: ואלו  

מרכז,  – 1זור יאזורים: א 3-* הארץ חולקה ל
אילת. היישוב  – 3זור יהפריפריה, א – 2זור יא

 .1שייך לאזור אלקנה 
יכולים לנסוע בחינם.  –מעלה  75* קשישים מגיל 

-ימשיכו ליהנות מ 67וגברים מגיל  62נשים מגיל 
 .הנחה 50%

* אנשים עם מוגבלות ו/או זכאי ביטוח לאומי 
 .(33%)במקום  50%ייהנו מהנחה מוגדלת של 

יוכלו לרכוש כרטיס  5-18* ילדים ונוער בגילאי 
 .ההנח 50%חופשי חודשי ב

* לא ניתן יהיה לשלם במזומן אלא רק באמצעות 
 רב קו או יישומון.

* בוטל כרטיס "חופשי שבועי" יש רק "חופשי 
 יומי" ו "חופשי חודשי".

לפרטים נוספים אתם מוזמנים להיכנס לאתר 
 .http://www.pti.org.ilמשרד התחבורה : 

 

לידיעת התושבים. כל הודעות 
המועצה, הצעות עבודה ברכות, 

 מתפרסמות באתר היישוב.
 הקישור לאתר: 

https://www.elkana.org.il/index.php 
 או בברקוד המצורף כאן.

http://www.pti.org.il./
https://www.elkana.org.il/index.php


 

 

 

 

 

                

    

 
 

 

 

אנו במהלך הקיץ, בכל יום שלישי,   
לשכונה אחרת עם משחקי  מגיעים

 ספורט, הצגה, מוזיקה הפעלות ועוד.
)בגינה  והשבוע נפגש בשכונת מגן דן

  עם ההצגה: 17:00בשעה  המרכזית(
 בת האיכר והאריה.

מוזמנים להגיע עם כל השכנים    
ולהנות עם הצוות המקסים של 

 מתנ"ס אלקנה !!
 

 

 ספריית אלקנה
 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. הספרייה פתוחה ��
 :להלן זמני פתיחת הספרייה

 .9:00-12:00רביעי:  .16:00-19:00שלישי:  .9:00-12:00 שני:. 16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-11:00 :שישי .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 המתנ"ס מגיע אליכם עד הבית !
 

תפילת הילדים 

 בחופש הגדול
 

 ""תפילת הילדיםבעזרת השם 
ועד לסוף  יצאה לדרך ותתקיים

  ��(31.8אלול )בהחופש הגדול ד' 
 מה זה אומר?

לילדים  מחכיםבכל בוקר 
מדריכי תפילה בחמישה המתוקים 

חשוב שכל ילד  מוקדים שונים.
 יביא עמו את הסידור שלו.

 לאלו גילאים?
 .ו'-לכיתות א'

 מתי והיכן?
 בשעות   מתקיימותהתפילות 

9:00-9:30 
 אלו הם מוקדי התפילות:

 הכנסת בית: הצפונית בשכונה ️✡
 .(בספריה) "שמואל משכן"

)ארעי( בית  יםהראשונ שכונת ️✡
הכנסת "הראשונים" )מאחורי 

 .המכולת של אריה(

 ל"אש הכנסת בית: קבע יישוב ️✡
 .(במקלט)

(: 300) המדורגים שכונת ️✡
 .הכנסת בית של הגדול במבנה

 הכנסת בבית: דן מגן שכונת ️✡
 .השכונתי

למועצה הדתית ולמועצה תודה 
 על התמיכה והסיוע. המקומית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו 
 . 054-3170922-בווטצאפ ל

 . ��מצפים לראותכם
 רפאל חיימוביץ

 

 יעור לנשים בשבתש
 

)שימו לב לשינוי בזמן( בבית  12:15השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה   
( ויינתן ע״י הרב אריה מילס. בואו 192שיר השירים משפחת שושי צוריאל )

 בשמחה והביאו חברות חדשות! 
 .ודש טוב, זהבית גרוסטוב וחכל 
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 ג'-תלמודית לכיתות א'הרשמה ל 
 

 .צהרון בית ספר-נפתחה ההרשמה לתלמודית.ג'-להורי ילדי כיתות א'   
ויתקיים במבנה המתנ"ס, בהובלת רותי שפילמן, מאיר סנדר, אתי סבו ושאר הצוות המדהים הצהרון מטעם מתנ"ס אלקנה    

 .16:00ג', משעות סיום בי"ס ועד השעה -מיועד לילדי כיתות א'הוא  והמסור.
 ש"ח לחודש. 830חודשים( ועומדת על  10העלות היא שנתית )לפי חישוב של   
  )מותנה במינימום נרשמים(. ₪ 145של   בתשלום נוסף – 16:45אפשרות להארכה עד   
 ארוחת צהרים בשרית, לפי כללי משרדי הבריאות והחינוך, בכל יום.  
 בימים בהם יש לימודים בבית הספר., הצהרון פועל במהלך שנת הלימודים  

ב', ולכן כרגע -חינוך שמסבסדת את הצהרון לילדי כיתות א'טרם התפרסם קול קורא לתוכנית "ניצנים" של משרד העד כה    
 צא "קול קורא" נעדכן את המחירים בהתאם.יבמידה וי מחירי הצהרון הינם מחירים מלאים.

, מודית שנת תשפ"גקישור לתלאו בברקוד המצורף,  https://bit.ly/3BapcgBההרשמה בלינק המצורף באתר המועצה    
 .והארכת תלמודית שנת תשפ"ג

 .2.8.22אב בה'  יום שלישי הקרוב,ההרשמה עד ל   
 ובמהלך השנה, אינה מובטחת ותתאפשר רק במידה ויהיה מקום. ההרשמה לאחר מועד זה   
 רשם ובזמן.ימהרו לה כמעט ואין מקום לאחר שנפתחת השנה., מניסיון של שנים קודמות   
 לימודים טובה ופוריה!שנת    
 03-9109040פרטים במתנ"ס    
 

 הרשמה לצהרוני הגנים
 

 נפתחה ההרשמה לצהרוני הגנים.. להורי ילדי הגנים שלום וברכה  
 בכפוף לכך שיהיו מינימום נרשמים. במידה ולא יהיו מינימום נרשמים יתבצעו איחודי צהרונים. ,כל צהרון יתקיים בגן שלו  

 ש"ח לחודש. 985חודשים( ועומדת על  10העלות היא שנתית )לפי חישוב של    
 .16:30הצהרון יתקיים משעת סיום הגן ועד השעה    
 מה.בוקרונים יתקיימו ע"פ המפורט בתקנון המופיע באתר ההרש   
 ארוחת צהרים בשרית, לפי כללי משרדי הבריאות והחינוך, בכל יום.   
 או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3zwWIfuבאתר המועצה , ההרשמה בלינק המצורף   
 .2.8.22אב בה'  יום שלישי הקרוב,ההרשמה עד    
 ובמהלך השנה, אינה מובטחת ותתאפשר רק במידה ויהיה מקום.ההרשמה לאחר מועד זה    

 רשם ובזמן.ימהרו לה כמעט ואין מקום לאחר שנפתחת השנה. ,מניסיון של שנים קודמות       
 שנת לימודים פוריה ומוצלחת!         

 03-9109040פרטים במתנ"ס                
 

 

 סיום שנה של המועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים
 

לילדים עם צרכים מיוחדים, בהשתתפות המשפחות, הרב תחומית סיום שנה של המועדונית  הפנינגהשבוע התקיים    
 .הנפלאיםהחניכים, בני הנוער המתנדבים הנפלאים, המלגאים המקסימים, יפה אלשייך המתנדבת ואנשי מחלקת הרווחה 

האירוע המרגש התקיים ביער ראש העין. הילדים נהנו מפעילות אפיית פיתות בשטח, ארוחה קלה ופעילות קצבית   
 כאן המקום להודות לכולם. ו מאד!ינו ונהננכולנו התרגש במעגל מתופפים.

מיוחדים. במסגרת הפעילות נותנת מענה לילדים נוער וצעירים עם צרכים  שנים ביישוב, 6המועדונית פועלת מזה   
מיכל  :ישנם חוגים, קבוצות חברתיות לילדים נוער וצעירים, חונכות של בני הנוער המקסימים. לפרטים להצטרפות

 .הלשכה לשירותים חברתיים אלקנה – 03-9151218עובדת סוציאלית תחום הצרכים המיוחדים אלקנה  ,ברסקי
 אני מאחלת לכולכם חופשה נעימה ומהנה! ב יוצאות לפגרת קיץ.בימים אלו מסגרות ההתנדבות השונות ביישו  

 יחידת ההתנדבות, סלין מיכליס
 יחידת ההתנדבות, סלין מיכליס

https://bit.ly/3BapcgB
https://bit.ly/3zwWIfu


 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 אבל ממש שווה! –סמינר ממ"ש 
 

לסמינר של משרד החינוך בערד ביחד מספר דומה של נוער מהעדה  'בני נוער בוגרי כיתה ט 20-במהלך השבוע יצאו כ   
 הדרוזית.

איתן טימן ראש אגף חברתי קהילתי בחברה מנהל  –התוכנית הובלה על ידי שני חברי ועדת פרס החינוך הארצי    
מפקח ארצי בקהילה  ,ואיאד מוהנא ונוער, איש חינוך ותיק מהמגזר הדתי לאומי שעוסק רבות למען קידום בני הנוער.

והאגף להתיישבות במשרד הביטחון,  נציגי מנהל חברה ונוער במשרד החינוךכנית היו נוספים לתושותפים הדרוזית. 
 ובשיתוף יחידת הנוער במועצה. 

היכרות בין תרבויות ששותפות לזהות הישראלית כאשר המסר שהוביל את הסמינר היה מטרת הסמינר היתה    
 שמירת הייחודיות של כל מגזר על מנהגיו ואמונתו, אך יחד עם זאת שמירת אינטרסים לאומיים משותפים.

 ביטוי בשיח על ערכים, על שירות לאומי וצבאי ותרומה למדינה, בסיורים לירושלים ועוד.  הדבר בא לידי   
במהלך הסמינר המיוחד והמושקע טיילו בני הנוער באזור הדרום ובירושלים, למדו אחד על השני ובעיקר למדו על   

 סבלנות וקבלת האחר.
או! החיבור היה מיידי, תמיד ידעתי שאנחנו שונים "וואו, פשוט וו :אחד הנערים שהשתתף בסמינר תיאר את השבוע  

 אך לא הבנתי כמה אנחנו דומים!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 בטקס סיום הסמינר הגיעו נציגים ממשרד החינוך ששוחחו עם הילדים ושמעו מהם תובנות מהסמינר.   
 נציגי משרד החינוך ציינו שהתרשמו מאד מנוער אלקנה כנוער איכותי, ערכי ומלא באהבת הארץ.    

שמכירה היטב את הנוער שלנו והשתתפתי בחלקים משמעותיים מהסמינר, התפעלתי מהבגרות האישית שהם  גם אני,
 גילו ומהתובנות שעלו.

 תודה רבה לראש המועצה אסף מינצר שתמך בהובלת הסמינר.  
 תודה רבה לרכזת הנוער התותחית שלנו אורלי סמואל שליוותה את הקבוצה בכל השבוע.  

 הנוער שהשתתפו בסמינר, על האמון והשותפות לאורך כל הדרך.תודה רבה להורי בני    
 מנהלת יחידת הנוער, תהילה דומב

 
 

 

 



 

 300-, תושבי שכונת הפלדמוסונריה רותם 
 

 300-לביתם החדש בשכונת ה מראש העיןעברו  נריה פלדמוסרותם ו    
עולה לכיתה  6איל בן , עם שלושת ילדיהם: ביום שלישי שעברבאלקנה 

 .לגן חיטה ותעול ,וחצי 4ת נובושירה, הלל והבנות התאומות א', 
עתודה היה בגדל בנווה דניאל. למד במקור חיים, לאחר מכן נריה    

עובד כיום הוא ביחידה הטכנולוגית. שירת שירות צבאי  .במכון לב
 .INNOVIZ-ב כמהנדס

באולפנת צביה,  הקייזמן. למד, למשפחת בנצרת עילית הגדלרותם   
בקרני שומרון, ושנה שניה ברעננה.  ריתקומונכשירות לאומי שירת 

יועצת כיום היא  תואר ראשון ושני בייעוץ חינוכי בבר אילן. הלמד
 באולפנה בגבעת שמואל. חינוכית 

 מה הביא אתכם לאלקנה?    
המחשבה לעבור לאלקנה נמצאת אצלנו מאז שהתחתנו. חיפשנו "  

שמענו   יישוב, מקום קהילתי, עם חינוך טוב לילדים. וקרוב למרכז.
 .  "דברים נפלאים על המקום והבנו שיתאים לנו לגור פה

 ?יכולים לתרום ביישובאו  רוצים יתםמה הי  
נריה יכול לתרום בקריאות בתורה ורותם יכולה לתרום בתחום של "  

משפחה מאמצת לשבט, וכל  אנחנו מתאימים להיות כמשפחה. הנוער
 . "מה שצריך

 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?   
אנחנו עוד חדשים לגמרי, אבל הגענו וקיבלנו יחס מקסים, פינוקים "   

 נפלאים!  והזמנות מכולם, סיוע בכל מה שהיינו צריכים. יש פה אנשים 
 צורך.   לכל מענה  בו  ויש  כל כך  יפה  היישוב 

נו ינהנו המעבר, לפני  להכיר  מנת  על  פעילויות  במספר   השתתפנו"
 ."ממגוון המענים עבור הילדים

 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

איזה שבועיים מטורפים אנחנו חווים      
 שבועיים של העצמה!  ביחד!

סדנת בישול שטח מלאה בעבודת צוות    
לכל הגילאים. קיבלנו מצרכים והחלטנו 
ביחד מה מכינים, חילקנו תפקידים, וביחד 

 בישלנו. היה טעים!
יישר  '.י-'פעילות הגנה עצמית לכיתות ז   
ולוקח חלק, ותודה ח לכל מי שנרשם וכ

ס ולמחלקה לשירותים חברתיים על "למתנ
 שיתוף הפעולה.

בכל הכח בפעילות  נמשיךבשבוע הקרוב   
שיחה מעצימה עם  :גוש קטיף לכל הנוער

ההורים מפי אסף יסעור, ערב כיסופים 
באב ומלא התנדבויות  'לירושלים בערב ט

 בתוך ומחוץ לאלקנה.
 יחידת הנוער.. שבת שלום לכולם

 
 סיור לירושלים בליל ט' באב!

 .(6.8)מוצ"ש  .באב' ט בליל ובכותל העתיקה בעיר ��ליליכמדי שנה נוער אלקנה עולה לירושלים לסיור 
 בתכנית:

 יציאה מרחבת הסניף לירושלים. – 23:30
 סיור מודרך בעיר העתיקה. – 1:00
 הגעה לכותל לתפילה ושירי כיסופים לירושלים. – 3:00
 הגעה לאלקנה לתפילת שחרית. – 6:00

רישום ותשלום: דרך  ש"ח. 70עלות:  נעליים נוחות להליכה.יש לבוא עם  ב."י-'הסיור מיועד לבוגרי כיתות ט
 . https://bit.ly/3bNUEGz המתנ"ס בקישור המצורף

 מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה! !12:00בשעה  2/8הקרוב ניתן להירשם עד יום שלישי 
 בכל הפעילויות הבאות.מחכים לראות אתכם . שבת שלום לכולם

 ️❤יחידת הנוער 
 

 סדנת בישול

https://bit.ly/38RTLvE
https://bit.ly/3bNUEGz


 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 

 מרון באלקנהכונות שער השוליגת קט רגל ש
 

 סיכום ביניים של הליגה הסוערת ביותר באיזור:        
 השנה הרביעית בה מתקיימת ליגת קט רגל מבוגרים, היחידה מסוגה בשער השומרון והסביבה.זו     

כאשר האפשרות להעפיל למשחקי ההצלבה  ונמצאת כרגע בשיאה, ,קבוצות 8-הליגה הססגונית מורכבת השנה מ  
 עדיין פתוחה בפני רוב הקבוצות.

 פורטיבי )כמעט ללא עבירות או אירועי משמעת(. ערי תקווה מובילות את הליגה עם כדורגל איכותי וסאורנית וש  
 מכך נחשפו כמה כשרונות עולים מאלקנה.  + וכתוצאה16השנה נפתחה ההרשמה לגילאי   
בין מהירים ודינמיים, פיזיים ואמוציונאליים. מלאכת השיפוט מורכבת ומהלכת לה על חבל דק  המשחקים מאוד  

 פציעות. על רוח ספורטיבית ונטולת אלימות/שמירה על שטף משחק והנאה מירבית לבין שמירה 
 .3-4-5מקומות בשבוע שעבר הצטמצמו הפערים בין הקבוצות ב   
 מוצ"ש( במגרש האספלט הגדול בכניסה ליישוב.+תקיימת בסופי שבוע )חמישיקצת על הליגה: מדובר בליגת קיץ שמ  

 ' הספורט ודניאל אפרים תושב אלקנה.צעות מתנ"ס אלקנה ומנוהלת ע"י מיכה פולק מנהל מחהליגה מסובסדת באמ   
צפונית, -אפרים(, עץ 300ת, מגן דן, השכונה החדשה באלקנה )הקבוצות השונות מגיעות מאריאל, שערי תקוה, אורני   

 יחידות דיור ועוד...
 משחק הגמר. –ובשבוע שלאחר מכן )חצאי הגמר(  4מתוכננים להתקיים משחקי הפיינל  1.9בתאריך    
 כנים ומתוחזקים מדי שבוע באתר הליגה ופתוחים לציבור, יש תקנון כללים, אוירה ספורטיביתכל הפרטים מתעד   

 רישום וסטטיסטיקה.ונעימה )בדר"כ(, שופט + שופט קוים, 
 מזמינים את כל אוהבי הכדורגל להגיע ולצפות במשחקי הליגה.  
 

 



–  –   
 דרכי גישה לשפ"ח

 

אלקנה )שפ"ח(, דרכי -י חינוכימחלקת השירות הפסיכולוג עקב שיפוצים הנעשים סביבלידיעת התושבים:    
השפ"ח יירדו  דירשהמבקשים להגיע למ , הינם דרך המדרגות הצמודות לבנין המועצה.חהגישה למשרדי השפ"

בכניסה לעבר שמאלה  שוב יפנובהמשך שביל האספלט, ושמאלה  יפנוהצמודות לבניין המועצה, במדרגות 
 מנית.סליחה על אי הנוחות הז .משרדי השפ"ח

 .חינוכי אלקנה-שירות פסיכולוגי
 

 עדכון לחברי  קופת חולים כללית
 

 07.08.22-09.08.22 כיםבתארי יוצאת לחופשה מרוכזת ת כללית אלקנהמרפאי קופת חולים כללית לידיעת חבר  
 )כולל(. 16.10.22-18.10.22)כולל( וכן בתאריכים 

 

 

 אזכרה 
 ללכתו של חברנו   שנתיים במלאת 

 ז"ל  נתן הרשקוביץ

ביום שישי, ח׳ באב   נקיים אזכרה
בבית   09:00( בשעה 5/8/22)תשע"ב  

הקברות קרית שאול בתל אביב, בסמוך  
  .לחלקה הצבאית

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 דפנה ואריאל סנדר, רחל ואיתן ירדן,    יעל, דרורית ואיל גולדזנד, עדית ושי סולברג,

 נכדיו וניניו. 
 על פטירתו של הבעל, האב הסב

 ז"ל  שאול יוטב ד"ר
 תושב אלקנה

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

 אזכרה 
 במלאת שלוש שנים לפטירתו של יקירנו

 ז"ל   שמעון שטראוס

 נעלה לקברו לאזכרה בבית העלמין באלקנה 
 . (11/08מנחם אב ) בביום חמישי י"ד  

.  18:15 –תפילת מנחה  .18:00 –התכנסות 
 . 18:30 –אזכרה 

 וכל בית אלקנה  המשפחה
 

   צביקה תמריל
 תנחומים

 ז"ל משה אגרסט על פטירת 
 

בתוך שאר אבלי ציון   ך המקום ינחמ
 .לדאבה עוד ףוירושלים ולא תוסי

 מכל בית אלקנה 
 

 אזכרה 
 לחברנו 

 ז״ל  רוזנבלום יחזקאל

 . 29.07ראש חודש אב,  שישי,, יום היוםתתקיים 
.  15:45התכנסות בבית הקברות באלקנה בשעה 

 . 16:00התחלת קריאת פרקי תהילים בשעה 
 כל מוקירי זכרו מוזמנים להשתתף. 

 אלקנה  וכל בית המשפחה
 

ים" " נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 המועצה המקומית אלקנה 
 2202מתן תמיכות לשנת התקציב  

 ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב העשרת חיי הקהילה, התרבות  בתחום  
ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים, בדבר אפשרות להגשת    

 . 2022בקשות לתמיכה מתקציב 
רשאים להגיש בקשות לקבלת התמיכה, מוסדות ללא כוונת רווח הפועלים באלקנה בתחום העשרת חיי הקהילה, התרבות    

 וזאת על פי תבחינים שקבעה מליאת המועצה.  אוכלוסיית גיל הזהבושעות הפנאי של 
להוריד      ניתן  אותו  בקשה  טופס  גבי  על  תוגשנה  תמיכה  לאישור  האינטרנט בקשות  אתר    העירוני   באמצעות 

https://www.elkana.org.il/index.php   טפסיםבברקוד המצורף או ,  « טפסים »  , 
 
 
 
 
 
 
 

 08:30-12:30ה', בין השעות -ממשרדי הגזברות בימים א'לקבל או 
 כ"א ,'יום העד לאת הבקשות לתמיכה בצירוף כל האישורים הנדרשים יש להגיש לגזברות המועצה    

 .12:00בשעה  /202218/08 ,בפ"תש באב
, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה 2022קבע תקציב תמיכות לשנת יאין וודאות כי י   

 המועצה מנכ"ל ,שפיראאסף                                                   .יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה
 

https://www.elkana.org.il/index.php
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 לידות
להולדת הבנים התאומים, נכדים לשירלי ודודי שטיינר, נינים לציפי ושמעון  ,לטובי וכפיר מזרחי

 ולבלה שטיינר. ,ביר
נכד למיכל  ,אלכסלסיומאודי בן לגפן  ,להולדת הנין צור ,ללבנה ושמעון אלכסלסי ,ליצחק נחמני

 .ועדיאל אלכסלסי
 להולדת הנין, נכד לצופיה ויונתן סילברמן, בן למעיין וניצן. ,לאסתר יוגב

 

 

 

 

 

 ברכות

 לסא"ל רפאל אונגר 
 )בעלה של מעיין לבית רוט(

ראש ענף הדרגה והמינוי ל לקבלת
תכנון כלכלה ומשאבים במפא"ת 

)מנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה 
  .ותשתיות טכנולוגיות(

 ברכות חמות לרעיה מעיין, ולהוריה 
 תושבי אלקנה אורלי ויענקל'ה רוט.

 מכל תושבי אלקנה
 

 

 ?מה תגידו על הקב"ט התותח של המועצה

 צור-אלדד מן
שלא רק שהוא איש משפחה למופת המלווה 

 ,פנוי נוער הזקוק לחיזוקים-ומעצים בזמנו הלא
מחזיק על כתפיו המאד רחבות את מערך הביטחון 

משרת במילואים עשרות ימים  ,היישובי והאזורי
בשנה, נותן דוגמא אישית ומהווה גורם מקצועי 

ומעתה גם  ,צבאי משמעותי למפקדים ולחיילים
 .מונה להיות מג"ד הגמ"ר של חטיבת אפרים

בטקס מיוחד העניק לו אלוף הפיקוד השבוע 
 !דרגות סגן אלוף

 !סגן אלוף אלדד, בשבילנו אתה תמיד אלוף
 !כל הכבוד ובהצלחה

 ראש המועצה, אסף מינצר
 בשם כל קהילת אלקנה

 

 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,לאילה )לבית משפחת אלוני( ולאביה יוחאי


