בס"ד ,י"ח בסיוון תשע"ט ()21.6.2019

גיליון מס' 1006
פרשת שלח-לך
כניסת השבת –  .19:29צאת השבת – 20:32

אלקנה זוכת פרס החינוך המחוזי!
בהתרגשות רבה קיבלנו השבוע בטקס חגיגי את פרס החינוך המחוזי
של משרד החינוך ,בשל פריצת הדרך החינוכית המשמעותית ביותר בישראל
אותה מוביל ממ"ד כרמים!
זוהי גאווה ענקית ליישוב אלקנה!
זהו לא הבציר הראשון שכרמים מניבה .זהו הוא תוצר של השקעה כספית
חינוכית ופדגוגית נרחבת שניתנת כאן באהבה.
תודה ענקית למנהלת בית הספר גב' מנו צרפתי ולצוותים החינוכיים
המעולים שלנו ,למנהלת מחלקת החינוך הגב' פועה כהן ,לוועד ההורים המסור,
וכמובן לכם ההורים ששלחתם לנו את הילדים – הגפנים – המתוקים!
ילדי כרמים ,אנחנו כ"כ גאים בכם!
ניצלתי את ההזדמנות להודות על הבמה בשם כולנו ,לסגנית המנהלת יעל
רוגובסקי ,שעוסקת בחינוך ילדינו כבר למעלה מ 45-שנה ופורשת בסוף השנה,
על השקעתה ומסירותה הרבה .יעל ,תודה ענקית!
נמשיך להשקיע בעז"ה עוד ועוד בחינוך ילדינו ,נשלים את בניית קריית
החינוך החדשה באלקנה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים ,נצייד את ילדינו
במיטב הכלים ונכין אותם לאתגרי המחר ,כבר היום.
אסף מינצר ,ראש המועצה.

לקחת טרמפ במכוניתך  -קיימת
מצוות הכנסת אורחים

יום ראשון כ' בסיון  23.6.19בשעה 18:15

The Book Club

ובאותו יום בשעה 20:00

מסע חובק עולם
עם יואל שתרוג .הנושא :מהגרים.

יום שני כ"א בסיון  24.6.19בשעה 10:30

גיבור אלמוני
עם שלמה טחן .הנושא :מי האיש שבלעדיו לא קמה מדינת ישראל?
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי כ"ב בסיון  25.6.19בשעה ( – 20:00שימו לב לשעה)

חוויה מהסרטים
עם יובל ריבלין .הסרט :יפורסם בהמשך.

יום רביעי כ"ג בסיון  26.6.19בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב יהושע אנגלמן .הנושא :סוגיות אקטואליות בהלכה.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי כ"ד בסיון 27.6.19

בוקר של עניין
טיול של המועדון – לרשומים .יציאה בשעה  8:15בדיוק.

יום ראשון כ"ז בסיון  30.6.19בשעה 20:00

קתדרה
עם משה חרמץ .הנושא" :מגש הכסף – תש"ח דרך משקפיו של נתן אלתרמן.
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום.

בית המדרש לתנ"ך באלקנה
ירבעם של חז"ל
פרופ' אביגדור שנאן ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
ההרצאה תתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי ,כ"ג בסיון 26/6/19 ,בשעה  19:45בדיוק!
בבית הכנסת אשל אלקנה.
דמי כניסה ,לכיסוי ההוצאות – .₪ 10
הציבור מוזמן

בני עקיבא
השבוע ,בנוסף על הפעילות השוטפת בסניף ,ארגנה הקומונרית ישיבת צוות הדרכה
מיוחדת במינה :הצוות יצא לירושלים ל"מרוץ למיליון" -מרוץ שכלל משימות שונות
ברחבי העיר.
בתום המי רוץ ישבו יחד והשקיעו מאמץ ומחשבה רבה על התוכניות לקיץ ברמה
שבטית וברמה כלל סניפית .והם מתכננים להפוך את הקיץ לגדול ומשמעותי עבור
החניכים.
תודה רבה לנעה הקומונרית שמשקיעה במדריכים ובתוכן.
מועצת הנוער
השבוע אירגנה קרינה בן דוד – אחראית על מועצת הנוער ישיבת שיווק מקצועית,
בה למדו חברי המועצה – את הבסיס לשיווק נכון ומעתה הם ישווקו את פעילויות
הנוער לנוער.
בישיבה הוחלט גם על הקמת אינסטגרם של הנוער – אותו ירכז שחר שפירא (בוגר
כיתה י').
תודה רבה על ערב מעניין ומלא צחוקים..
פעילויות הקיץ מתחילות!!
ההרשמות לפעילויות הקיץ בעיצומן!! שימו לב שלא תפספסו!!! בשאלות ניתן
לפנות לנילי דל .0523467548
מועדון הפרהסיה
מתחיל לפעול במתכונת מוגברת!!
פעמיים בשבוע ,בימי שלישי וחמישי החבר'ה מוזמנים לפעילות ספורטיבית משעה
 19:00למשך שעה וחצי של ספורט – הבנים במגרשים הפתוחים והבנות במבנה מפעל
הפיס.
ומייד לאחר מכן פ עילות מהנה בתוך מתחם המועדון פרהסיה בהובלת רכז הנוער –
הרב שמרון חזן.
גם סיירת ההורים תפעל פעמיים בשבוע – בימי חמישי ומוצ"ש.
הורים יקרים .השילוב של יציאה ממסגרות ושחרור ממגבלות עלול להוביל
להתנהגויות מסוכנות .השתדלו לשמור על קשר פיזי ואוזן קשבת .שאלו את ילדכם –
עם מי יוצא ולאן ,והיו זמינים למענם בטלפון בכל יציאה שלהם.
יחידת הנוער מאחלת חופש בטוח ומלא חוויות!!!

השבוע סיימנו את סדרת ההרצאות להורים צעירים שעסקה בכל מה שמעסיק
ורלוונטי עם הילדים!
התחלנו במפגש עם שושנה היימן שדיברה איתנו על חשיבות ההורים בחיי הילדים,
והמשכנו עם שני מפגשים של צחי גלצר ,פסיכולוג מומחה וראש השירות הפסיכולוגי,
שהסביר כיצד לעורר מוטיבציה בילדים והסביר על סמכות הורית וגבולות עם הילדים.
סה"כ היו בהרצאות מעל ל 50-הורים צעירים שקיבלו טיפים ,הכוונה ותשובות
לשאלות על התמודדות עם הילדים ואיך להיות הורים מקשיבים ומבינים קצת יותר.
ההרצאות היו מרתקות ,ובשנת הלימודים הבאה נמשיך עם עוד הרצאות בנושאים
מהותיים וסדנאות וקורסים נוספים להורים.
המשיכו לעקוב כי חבל לפספס!
ואם יש לכם משהו ספציפי שאתם רוצים שיהיה כאן ליד הבית –
אתם מוזמנים לפנות ולבקש ונוכל לארגן את זה!
*****
פסיכומטרי ליד הבית? יש דבר כזה!
חדש באלקנה :קורס פסיכומטרי של !HIGH-Q
במחיר מיוחד פה ביישוב!
הקורס יחל באוקטובר  2019ויהיה בימי ראשון ורביעי בבוקר.
לפרטים נוספים.072-3950895 :
אל תפספסו את ההזדמנות ללמוד עם קורס מצוין וקרוב לבית!
לפרטים נוספים :רחלי
youngs@elkana.org.il

פולק,

*****
מנהלת

מרכז

הצעירים

|

0542265054

|

חגיגות יומולדת שנתיים למועדון היולדות באלקנה
ביום שישי האחרון חגגנו שנתיים למיזם ההתנדבותי שלנו – מועדון היולדות באלקנה.
החגיגה התקיימה במרכז הצעירים וכללה ארוחת בוקר מפנקת במיוחד וסדנת משחקים
לנשים ולבעלים שהועברה על ידי מירב קליינמן – מדריכת משפחות.
פעילות המועדון מתקיימת פעמיים בחודש בהן מתאספות היולדות יחד עם התינוקות
להרצאות וסדנאות מרתקות במיוחד.
אני רוצה להודות לכל המתנדבות היקרות שמובילות את המיזם –
נירית תורגמן ,חנה שמרלינג ,מזל חזן ,נעמה גורמן ושרה כץ.
תודה לאורלי גת שהגיעה בכדי לקדם יחד עם חנה את מיזם "אם לאם" – ליווי פרטני
ליולדות אחרי לידה.
תודה מיוחדת –
לשלומית סבו המעצבת המוכשרת שעיצבה את המקום לקראת האירוע.
לרחלי פולק על השותפות של מרכז הצעירים עם יחידת ההתנדבות.
לאסף מינצר שהגיע לברך את כל הנוכחים.
שנזכה להמשיך את המפעל המדהים הזה עוד שנים רבות ונחגוג כמה שיותר.

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 ה16:00-18:45 .09:00-11:30 :
יום ו09:00-11:00 :
שימו לב-בחודשים יולי-אוגוסט הספרייה תיפתח בימי ג משעה 15:00-18:45

המדרשה לנשים ב"אחוה ורעות"
תכנית הלימודים ביום שלישי ,כ"ב בסיון25.6.2019 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה וגם נשים שטרם השתתפו בלימודי
המדרשה ,מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו יום לימודים
תורני ומפגש חברתי מהנה ומלא שמחה .באנה בשמחה בנות יקרות.

בית פתוח בפתח תקוה
לתושבי אלקנה.
לאחר שעברנו מאלקנה לפתח תקווה ,קיבלנו החלטה להעמיד את
ביתנו בשבתות לרשות משפחות מאלקנה אשר זקוקות ללוות חולה
המאושפז/ת בבית החולים שניידר  /בילינסון /השרון.
ביתנו נמצא במרחק הליכה מבתי החולים בתקווה שלא נזדקק לכך
ולא יהיה שימוש להחלטתנו ,ובברכת רפואה שלמה לכל חולי ישראל.
מלכה ושמעון שטראוס .0522434982

כוס תנחומים
* לרבקה שנייברג ואיילה כץ ,על מות האם.
רבקה ואיילה יישבו שבעה במוצאי שבת בבית משפחת כץ
באלקנה ,ברחוב מגדל דוד .23

* לבתאל קמר ,על מות האב.
בתאל תשב שבעה במוצש"ק בביתה ברחוב רשפי אש  12החל
מהשעה .21:00
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

אזכרה

נעלה לקברם של

ציפורה (פאניה) וזאב פייטלסון

ז"ל

היום יום שישי ,י"ח בסיוון 21.6 ,בשעה  11:00בבית העלמין באלקנה.
לאחר מכן נתכנס בבית גיל הזהב לטקס הנצחה.
הציבור מוזמן.
המשפחה וכל בית אלקנה
אזכרה
במלאת תשע שנים לפטירתו של יקירנו

יעקב בלבין

ז"ל

נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה היום יום שישי י"ח בסיוון  21.6בשעה .9:45
מוקירי זכרו מוזמנים.
המשפחה

אזכרה
עליה לקברו של

יוסי מקובר

ז"ל

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

אזכרה
במלאת  13שנים לפטירתה של

אור דבורה מינצר

ע"ה

נעלה לקברה ביום שישי כ"ה בסיון תשע"ט (  )28.6.19בשעה 09:30
בבית העלמין באלקנה.
המשפחה וכל בית אלקנה

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* לשלומית ושמעון ברט ,לאירוסי הנכדה
טל עם אלעד ,בת לאודליה ואוהד ברט.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
לפרופ' זהבית גרוס

ברכות

לקבלת דירוג פרופסור מן המנין
(דרגת פרופסור מן המנין  Full professorהיא הדרגה הגבוהה
ביותר בסולם הדרגות באוניברסיטה)
מראש המועצה ,חברי המועצה,
וכל תושבי אלקנה

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת
שושי צוריאל ויינתן ע"י הרב חנן חסן.
* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום"
בשכונת ה .165-השיעור בספר זכריה מתקיים בשעה .10:00
* השיעור בשמירת הלשון עם רב היישוב ,הרב יהודה שטרן,
בימי שני בשעה  ,19:45בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד .22
נשים ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
* בימי ראשון מתקיים שיעור ב'צורבא מרבנן' בשעה
 ,11:30ובהמשך בירושלמי-שבת .בימי רביעי מתקיים
 ,11:30ובהמשך
בבבלי-שבת בעיון בשעה
שיעור
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.

