
 

 

 

 (14.6.2019)  טתשע" בסיוון י"א, בס"ד
 

   20:30  – צאת החג . 19:27  – כניסת השבת
 
 

     1005 גיליון מס'

 בהעלותךפרשת 

 



 ם!אלקנה שרה לירושלי –בערב מופלא 

 

תודה למאות שהגיעו לערב מוסיקלי מיוחד בפארק הגורן החדש, של שירה             
 בציבור וערב מקהלות לכבודה של ירושלים. 

חברי וחברות המקהלה הנפלאה של אלקנה "זמרת הארץ" בניצוחו המקצועי    
תית פתח תקווה בניצוחו של מנשה ית גוהמופלא של עזרא מוריאל, אירחו את מקהל

לב רן, מקהלת אלי שיר גבעת שמואל בניצוחה של אסתי קמאי ומקהלת צלילי 
 גבעתיים בניצוחו של איתי לב. 

מיוחדת ששדרגה תודה מיוחדת לאדיר אפל על ההגברה המקצועית ועל התאורה ה   
 ע.משמעותית את האירו

וותיקה ובין המקהלות המובילות  להשל אלקנה הנה מקה "זמרת הארץ"מקהלת    
עיבודים מיוחדים לשירים שנוצרו על ידי המנצח עזרא מוריאל  150-למקהלה כ. בארץ

 ס.במסגרת המתנ"ס ובתמיכת מפעל הפי והיא פועלת
י ואין לנו ספק כ בברטיסלאבה,בעוד כחודש תייצג אותנו המקהלה בשבוע הופעות    

 ה!היא תעשה זאת כהרגלה בהצלחה רב
פארק הגורן החדש הוכיח שוב כי הוא מקום נפלא בטבע למפגשים מוסיקליים.    

העצים, השבילים, הרוח הנעימה וכיפת השמים מהווים תפאורה מושלמת, כפי 
שתוכלו להתרשם במו עיניכם ואוזניכם במפגשים המוסיקליים הבאים שנקיים הקיץ 

 ב!להשתמע בקרובפארק. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לטובה... סטודנטים! באלקנה מפלים
 

 ךמקבל בשורה טובה שעמלת עליה כל כפעמים ספורות בשנה אתה 
 והיא מרגשת בהיותה משפיעה לטובה על קבוצה גדולה  ,הרבה 

 של צעירים וצעירות אהובים במיוחד במיוחד
 ם.תושבים יקרי  
 35אני שמח לבשר לכם כי בשנת הלימודים האוניברסיטאית הקרובה, יזכו    

כל אחת! מלגה ששווה כמעט ₪ טים תושבי אלקנה במלגות בסך עשרת אלפים סטודנ
 לשכר לימוד של שנה שלמה.

המלגות המשמעותיות הושגו לאחר מאמצים שהפעלנו והנם במימון משותף של    
 המועצה, של מפעל הפיס ושל פר"ח של משרד החינוך.

 

 
 



 

 

מעבר לקבלת הסכום המכובד שיסייע לרווחתם של הסטודנטים, מקבלי המלגות      
שעות שנתיות של מעורבות חברתית לטובת  150יהיו מחויבים כל אחד בהקדשת 

בעבודה עם קשישים, בני נוער וצעירים, בסיוע לתלמידים מתקשים  -קהילת אלקנה 
נוספים שייקבעו בהתאם לצרכי  בבתי הספר ובמרכז הלמידה ובפרויקטים ייעודיים

 המועצה.
ועצה וועדת מלגות שבה תהיה שותפה גם מנהלת בתקופה הקרובה תקים המ   

באום שתרכז תחת אחריותה את תחום המלגות. הוועדה -מרכז הצעירים, רחלי פולק
תבחן את הצרכים, תקבע את הקריטריונים לקבלת המלגות ואת דרכי הבדיקה של 
הבקשות ולאחר מכן תפרסם את הדרכים להגשת בקשה למלגה ותבחר את 

שנת הלימודים הקרובה יידעו עשרות סטודנטים מאלקנה שיש המלגאים, כך שכבר ב
 להם סכום משמעותי שיכסה עבורם את שכר הלימוד.

תודה גדולה למפעל הפיס ולמנהלת פר"ח על שיתוף הפעולה הפורה לטובת    
 תושבי אלקנה.

 שלכם,   
 .ראש המועצה, אסף מינצר

 
 
 

 
 



 15:00-9:00 14.6.19יום שישי י"א בסיון 

 שבוע הספר במועדון
 
 18:15בשעה  16.6.19יום ראשון י"ג בסיון 

The Book Club 
 

 20:00ובערב בשעה 

 קתדרה

 הפולמוס על מגילת העצמאות.הנושא: . אוריאל פיינרמןעם 
 

 10:30בשעה  17.6.19יום שני  י"ד בסיון 

 זמרת הארץ
 שירי אהוד מנור. –"יליד הארץ" ושא: הנ. אודי מילואעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 20:30בשעה ובערב: 
 גם השנה אנו משתפים פעולה עם ספריית אלקנה ומארחים אצלנו מופע.

 ""כשביאליק פוגש את גוטמן שם ההצגה:
 .20:30בשעה  17/6המופע יתקיים בע"ה ביום שני 

 .סים תתבצע במקוםש"ח בלבד. רכישת הכרטי 15מחיר כרטיס 
 כדי להעריך את כמות האנשים שמתכננים להגיע, אנו מבקשים להירשם מראש

 052-2577217   050-6344894טל' אצל רוחי או יהודית 
 

 )שימו לב לשעה( –20:00בשעה  18.6.19יום שלישי  ט"ו בסיון 

 מסביב לעולם בסירת מפרש

 אבודים בנהרות בדרום אמריקה.הנושא:  טניה רמניק.עם 
 
 10:30בשעה  19.6.19יום רביעי ט"ז בסיון 

 בוקר של תורה 
 ספר שמואל. :הנושא  עם אסתר לפיאן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 
 10:30בשעה  20.6.19יום חמישי י"ז בסיון 

 קרימינולוגיה

 ם.הפושעים ואנחנו ועד כמה אנחנו רחוקים מש :הנושא  עם אבי זלבה.
 

 20:00בשעה  23.6.19יום ראשון כ' בסיון 

 מסע חובק עולם

 מהגרים.הנושא: . יואל שתרוגעם 
 

 חברי מועדון ללא תשלום.₪.  40דמי כניסה 
 
 
 

 
 



 
 ד"הי חובב אריאל סרן ש"ע עשייה גרעין

 

 .ומרגש מיוחד באירוע אריאל גרעין חברי השתתפושעבר  חמישי ביום   
 לה וסיפר ,הרכזת מיכלי אל שטיינר יוסי אלקנה תושב פנה חודשים כשלושה לפני   

 לזכר טקס מתקיים – כוסלובקיה'צ יוצאי ידי על שניטע – הקדושים ביער ,שנה שבכל
 לפני שם שפעלו הנוער תנועות לזכר גלעדבמהלך הטקס  יוקם והשנה ,בשואה נספיםה

 .השואה
 .טקסשישתתפו ב ,השונות הנוער מתנועות נציגים שיאספו הציע יוסי   
 עשייה צוות הגיעו חברי שעבר חמישי ביום .לרעיון ונרתמו שמחו גרעיןה חברי  

 שאף ,שטיינר יוסי מפי בשואה נער סיפורי מעט שמעו, הטקסתחילת  לפניעוד  למקום
 . מאלקנה שהגיע מסלע שהוקם הגלעד את להם הראה

 בנושא מגבשת פעילות, ויחדיו ערכו ליער שהגיעו הנוער לתנועות חברו מכן לאחר   
 כיה'צ שגרירי גםהשתתפו  בו ,לטקסכאיש אחד  כולם הצטרפו . בהמשך אחדות

 .וסלובקיה
 .בטקס הנוער את לראות והתרגשו שמחו השואה ניצולי   

 

 
 



 

 

 רב גיבוש לחונכי המועדונית הרב תחומית באלקנה!ע

 

השבוע התקיים ערב גיבוש לכל החונכים והחונכות של המועדונית הרב תחומית    
במהלך כל השנה מגיעים בני הנוער בימי שני וחמישי ללוות את הילדים שמגיעים  .באלקנה

 למועדונית, הם עושים זאת במסירות ובאהבה. 
הגיבוש התקיים בסגנון מאסטר שף החבר'ה הכינו ארוחה טעימה במיוחד בהובלת ערב     

 אילה יעקב.רכזת המועדונית 
שלוש שנים מפעילה המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף יחידת המתנדבים את  מזה   

ושל  ,שקד שור וארז שורהמועדונית הפועלת על בסיס התנדבותי של החונכים, רכזי הנוער 
 .יפה אלשייךהרכזת המלווה אותם 

עו"ס מיכל בשארי ברסקי את המועדונית ותחום הצרכים המיוחדים באלקנה מרכזת    
 שאחראית על הפעילויות מול ההורים, החונכים והילדים. ,רותים חברתייםימהמחלקה לש

 !וחדתודה גדולה לכל העוסקים במלאכה, אין ספק שזוהי פעילות מבורכת וחשובה במי   
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – מרכז צעירים אלקנה
 

הרצאות, הגענו להרצאה אחרונה של הקיץ בסדרת ההרצאות הנפלאה  שתיאחרי    
 שלנו להורים צעירים!

   סמכות הורית וגבולות! – 19.6רביעי הקרוב |    
ילמד אותנו איך  ,צחי גלצר, פסיכולוג מומחה וראש השירות הפסיכולוגי באלקנה   

הילד או  – בונים גבולות בחכמה, האם צריך בכלל עונשים ומי בעצם ההורה בבית
 אני?

 בהרצאה נלמד על מקורות הכח של ההורים כדי לגרום להקשבה אצל הילדים.   
 .מתחילים בהרצאה 20:45מתכנסים |  20:30

 .לזוג₪  25-ליחיד ו₪  15מחיר: 
 

***** 
 יש דבר כזה!פסיכומטרי ליד הבית? 

 

  HIGH-Q! קורס פסיכומטרי של :חדש באלקנה   
 !במחיר מיוחד פה בישוב   
 ויהיה בימי ראשון ורביעי בבוקר.  2019הקורס יחל באוקטובר    
 .072-3950895לפרטים נוספים:    

 !אל תפספסו את ההזדמנות ללמוד עם קורס מצוין וקרוב לבית
 
 
 

נא לפנות  .ן סניף שערי תקווה דרושים עובדיםלבית קפה מאפיית השומרו* 
 052-2450982לשלומי 

 .14/06/19שישי יום  היוםד"ר שוורץ לא יקבל קהל וטרינר המועצה * 
 

 
 

 



 

 
 

 בית פתוח בפתח תקוה

 

 . אלקנה לתושבי    
 את להעמיד החלטה קיבלנו ,תקווה לפתח מאלקנה שעברנו לאחר   

 חולה ללוות זקוקות אשר מאלקנה משפחות לרשות בשבתות ביתנו
  .השרון/ בילינסון/  שניידר החולים בבית ת/המאושפז

 לכך נזדקק שלא בתקווה החולים מבתי הליכה במרחק נמצא ביתנו    
 ל. ישרא חולי לכל שלמה רפואה ובברכת, להחלטתנו שימוש יהיה ולא

  

 .0522434982  שטראוס ושמעון מלכה
 

 

 "מדרשה לנשים ב"אחוה ורעותה

 

 18.6.2019ט"ו בסיון,  ,תכנית הלימודים ביום שלישי
 

 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן –  10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

ויישובי הסביבה וגם נשים שטרם השתתפו בלימודי   כל נשות אלקנה  
לימודים  בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו יום מוזמנות  ,המדרשה

 .באנה בשמחה בנות יקרות. תורני ומפגש חברתי מהנה ומלא שמחה
 



 

 

 

 אזכרה
 ללקברם ש  נעלה

 ז"ל וזאב פייטלסון )פאניה(ציפורה 
 

 בבית העלמין באלקנה.  11:00בשעה  21.6.2019ביום שישי, י"ח בסיוון תשע"ט,  
 .לטקס הנצחה בבית גיל הזהב נתכנסלאחר מכן 

 ן.הציבור מוזמ
 המשפחה וכל בית אלקנה

  
 

 אזכרה
 שנים לפטירת יקירנו 3במלאת 

 ז"ל בני )בנימין( בורוכוביץ

 18:30( בשעה 16/6/19תיערך אזכרה ביום ראשון י"ג בסיוון תשע"ט )
 בבית העלמין באלקנה.

 המשפחה
  
 

 כוס תנחומים
 

 להרצליה חמדי, על פטירת האם.* 
 על פטירת האב. ,לנתן מרום* 

 

 לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח  
 מכל בית אלקנה                                                                      

 

 אזכרה
 עליה לקברו של

 ז"ל יוסי מקובר

  (25/6/19)  תתקיים ביום שלישי כ"ב בסיון תשע"ט
 .בבית העלמין באלקנה 18:30בשעה 

 המשפחה
 

 אזכרה
 במלאת תשע שנים לפטירתו של יקירנו

 ז"ל יעקב בלבין
 21.6.2019 תשע"ט ח בסיווןי" ביום שישי נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה

 .מוקירי זכרו מוזמנים. 9:45בשעה 
 המשפחה

 



 

 

 

 
 

 

בֹו" ְלבָּ ִמים, ּופֹוֵעל ֶצֶדק, ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ  "הֹוֵלְך ּתָּ
 

 שנים לפטירתו של 12במלאת 

 ז"ל  איתן שמואל רגב
 .10:30בשעה   14.6.19  תשע"ט  , יום שישי י"א בסיוןהיוםנעלה לקברו 

 (1הצבאי בקרית שאול* )שער   נפגשים בכניסה לבית העלמין
 מוזמנים.  ידידיו ומוקירי זכרו חבריו,

 המשפחה
 

 . ת.נ.צ.ב.ה 2חלקה  6* קרית שאול גוש 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 רכות מתפרסם על פי בקשת המשפחותתוכן הב

 

בבית משפחת שושי  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 .יונה כהן צוריאל ויינתן ע"י

שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" * 
 . 19:00השיעור בספר צפניה מתקיים בשעה  .165-ה בשכונת 

 , בימיב, הרב יהודה שטרןישויהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
נשים . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 

 ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
   ,11:30 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך 
  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  שבת

. את 18:45  בשעה  רביעי  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב
 השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.

* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" 
 , לנשים וגברים.19:45-20:30בימי שלישי, בין השעות: 

: בכל יום 165-הכנסת הספרדי בשכונת התורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד  19:30-20:30 ותשני בשע

שיעור של פרופ' יורם  20:45-21:35ערבית.  20:30התלמוד". 
  לוזון פרשת השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 לנישואי יעל עם  ,פאולה פסיה ושלמה גויליל* 

 נכדה לברטה פרידלין. ,אמיתי לוי  
 נתנאל , לאירוסי שקד עם דודי שטיינרשירלי ול* 

 ה לבלה שטיינר ולציפי ושמעון ביר.נכד ,וסרמן  
 

 

 בית המדרש לתנ"ך באלקנה
 ירבעם של חז"ל

 .האוניברסיטה העברית, ירושלים, אביגדור שנאןפרופ' 
 בדיוק 19:45בשעה  26/6/19ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי, כ"ג בסיון, 

 בבית הכנסת אשל אלקנה.
 .₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 

 הציבור מוזמן
 
 


