
 

 

 

 (28.6.2019)  טתשע" בסיוון כ"ה, בס"ד
 

   20:33  – השבתצאת  . 19:30  – כניסת השבת
 
 

     1007 גיליון מס'

 קרחפרשת 

 



  !!אין, פשוט אין להם גבולות לבני הנוער באלקנה

 

ס "לוגית במתנומהחממה הטכנ ח'-ז'קבוצת נוער שוחר מדע מכיתות                
  – בתחרות היזמות הארצית של עמותת יוניסטרים עלתה לשלב חצי הגמר ,אלקנה

כל רחבי קבוצות חזקות שהתמודדו מ 80זאת, מבין . הכשרת נוער ליזמות עסקית
 !!ץהאר

במסגרת החממה הטכנולוגית באלקנה, נחשפים בני הנוער לתכני יזמות מעשירים    
כגון מבוא ליזמות, מודל עסקי, תכנית עסקית, מצגת עסקית, כישורי פרזנטציה, גיוס 
. הון, מבוא לשוק ההון, השקעות, פיתוח עסקי, בניית אב טיפוס, רעיונאות, שיווק ועוד

 .  סבדרכה הנמרצת והבלתי נלאית רותי עסי את החממה מנהלת
 .  םאלקנה כולה גאה בכ !ברכות לבני הנוער המוכשרים ולהוריהם רווי הנחת ובצדק   
הגמר הגדול  –בהצלחה בתחרות חצי הגמר, ונזכה לראותכם צולחים גם לשלב הבא    

 .  השל תחרות יזם השנ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ם!יע לכמילואימניקים! אלקנה ממשיכה להצד

 

 5%, בסך 2020בישיבת המועצה האחרונה אישרה המועצה שוב הנחה לשנה הבאה    
לכל חיילי וחיילות המילואים הפעילים תושבי אלקנה, מתוך הוקרה עצומה על 

 השירות וההתנדבות והערכה עצומה לבני המשפחה!
מילואים לא צריך להגיש שום בקשה! ההנחות יינתנו אוטומטית לפי קובץ משרתי ה   

 הפעילים שנקבל ממשרד הביטחון. 
 

 שפנים אנחנו לא!

 

ש״ח למלחמה נחושה בנגע  550,000לכן גייסנו סכום נוסף של  שפנים אנחנו לא!   
 הלישמניה.  

אחת מתופעות הטבע הכואבות והמרגיזות שחווים יישובים רבים בשומרון, ואלקנה    
כתוצאה מכך חוו . בתוכם, הוא ריבוי שפני הסלע שמעבירים את טפיל הלישמניה

 תושבים עקיצות, צלקות ושאר סמפטומים לא נעימים בלשון המעטה.
דיים ולביצוע אנו כאן באלקנה, פועלים לאורך כל השנה להשגת תקציבים ייעו   

פעולות תשתית של סילוק מסלעות וכיסויין על פי תוכנית עבודה מאושרת וכן ביצוע 
 לכידות באישורים מיוחדים של המשרד להגנת הסביבה.  

ב"ה כתוצאה מהפעילות העקבית והנחושה, מספר העקיצות באלקנה קטן משמעותית 
וניינים למגר את התופעה יחד עם זאת אנו כמובן מע .ובודאי יחסית למקומות אחרים

ההרשאה התקציבית המשמעותית אותה השגנו, תסייע בכך. לטיפול  .כליל
 בלישמניה/שפני הסלע.  

 
 
 

 
 



 20:00בשעה  30.6.19יום ראשון כ"ז בסיון 

 קתדרה
 תש"ח דרך משקפיו של נתן אלתרמן. –"מגש הכסף הנושא:  משה חרמץ.עם 

 

 10:30בשעה  1.7.19יום שני  כ"ח בסיוון 

 על גנטיקה ושימושיה
 ראו הוזהרתם –אאוגניקה הנושא:  פרופ' ידידיה גפניעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

  17:30בשעה  2.7.19ם שלישי כ"ט בסיון יו

 חוויה מהסרטים

 "אספנים, בעלי גלריות וסלביטי בעולם". נושא לי אלדובי.-עם אור
 

 10:30בשעה  3.7.19יום רביעי ל' בסיון 

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

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 ובערב: סעודת ראש חודש

 

 10:30בשעה  4.7.19א' בתמוז  יום חמישי

 משחקי קופסא

 עם נוער אלקנה.
 

 20:00בשעה  7.7.19יום ראשון ד' בתמוז 
 "הבגידות בעולם הריגול". :הנושא עם סער קדמון.

 
 חברי מועדון ללא תשלום.₪.  40דמי כניסה 

 
 
 
 

 
 

 
 

בישיבת המועצה הקרובה נאשר את קבלת התקציב ולאחר מכן נצא לביצוע של       
 העבודות שאושרו.  

לכל פניה בענין ריכוז שפני סלע באלקנה יש לפנות למוקד המועצה והפניות ייבדקו     
 ויטפלו על ידי הגורמים המקצועיים.  

טרינר אסף שפירא, למהנדס המועצה אסף וולף ולוו המועצה תודה מיוחדת למנכ"ל   
המועצה גבי שוורץ על עבודת המטה בעניין וכמובן תודה גדולה למשרד להגנת 

 הסביבה על התקציב. 
 ראש המועצה, אסף מינצר

 

מצוות  קיימת -לקחת טרמפ במכוניתך 
 הכנסת אורחים

 
 



 

 !!לדרך יוצאת הקייטנה – לחיים קו
 

, מכוניות רחיצת של עבודות באמצעות כספים לגיוס מאומצת עבודה של שנה לאחר   
 יוצאת לחיים קו קייטנת – הנדיבות תרומותיכם ובעזרת עוגות מכירת, רחוב הופעות

 !!לדרך ראשון ביום
 .יטנהיהק למען תרומות גוהשי עודד ,תמך ,שעזר מינצר לאסף – למועצה רבה תודה   
 .רבה לב ובתשומת בחשיבה באלקנה הקייטנה קיום את שמאפשר שפירא לאסף   
תודה גדולה ו, תודה רבה ל"גרעין אריאל" ולמשפחת חובב על ההירתמות והסיוע  

 .בבתים רוחיולא טנהילקי ארוחות להכנת שנרתמו ישוביה לתושבי
 !זה וחשוב מכובד מפעל שמרים שלנו הנפלא לנוער בהצלחה  
 

 ד"הי חובב אריאל סרן ש"ע עשייה צוות
 

 הם בסמינריון .(עשייה צוותי)= נחשון לצוותי מיוחד לסמינריון השבוע יצא הצוות   
 ועל כמונו צוותים של החשיבות על, יותר עושה צוות להיות איך על ודיברו למדו

 .הבאה לשנה המטרות
 בקיבוץ ובסיור" שרה יד" של המבקרים במרכז היו הם מנריוןיהס במהלך, בנוסף   

 מדהימים היעשי תחומי לעוד והלב נייםיהע את ופתחו ,בירושלים "ראשית" העירוני
 .ומגוונים

 
 עקיבא בני

 

 בפעילויות מלאים חופש לוחות קיבלו החניכים .לקיץ להתכונן התחילו השבוע  
 !! בחוויות מלא קיץ לנו מחכה ה"ובעז

 והכינ שם, אל בבית' ב שלב לסמינריון השבוע יצאו 'הנני' שבט מדריכי ,בנוסף   
 ומשמעות נתינה של נוספת לשנה כלים וקיבלו, ההדרכה של השניה לשנה אותם

 .ולמדריכים לחניכים
 

 נוער
 

 יקרים תושבים. שוביהי ברחבי ע"השפ במחלקת לעבוד' ח כתה בוגרי יתחילו השבוע  
 ...קרה שתייה ולהציע אותם פר'לצ מוזמנים אתם –
 

 

 
 



 

 

 לומר רוצים אנו ,התעודות את בלויק שהתלמידים ולאחר ט"תשע הלימודים שנת בסיום  
 .החינוך במוסדות שפועלים שלנו המתנדבים לעשרות גדולה תודה

 העמותה. הארץ רחבי בכל שפועלת" לחינוך פוש" מעמותת כחלק פועלים מתנדבינו   
 שלנו החינוך במוסדות הראשונה רהמהשו מרצים של מרתקות הרצאות ומעניקה מלווה
 .הלימודים שנת במהלך

 להתנדב שמגיעים" אימפקט" מטעם סטודנטים עם לחיבור דואגת" פוש" עמותת ,בנוסף   
 .שלנו החינוך במוסדות

' ז רביעי ביום והוקרה העשרה למפגש מוזמנים החינוך מתנדבי ,זו פעילות שנת לסיום  
 מרתקת והרצאה תקרובת, רעים מפגש :בתוכנית +.50 במועדון 20:00 בשעה, 10.7, בתמוז

 ראש בנוכחותו אותנו יכבד בערב ".למידה לקידום אימוניים כלים: "בנושא שניר דגנית של
 . מינצר אסף מר, המועצה

 מקצועית בצורה הפרויקט את שמובילה, המלי אסתר, היקרה לרכזת להודות ברצוני   
 .וטובה

 

 
 



 

 

 

 מפגש ר"ח תמוז

 

  כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח תמוז
 20:30בשעה  9.7.19ביום שלישי ו' בתמוז שיתקיים בע"ה 

 .21בבית משפחת מלכה קליין שיר השירים 
 .אגדות החורבןאת השיעור תעביר חברתנו ציביה רוזנצויג הנושא: 

 בואו בשמחה
 

 שלמי תודה -שבת חזנות 

   

' התקיימה בשבת שעברה שבת חזנות ורשת יהודיתמבבית הכנסת '   
ממקימי ומייסדי אלקנה, במלאות שש שנים  מאיר שטיינר ז"ללזכרו של 
 לפטירתו. 

, בניצוחו של החזן העולמי מכון תל אביב לחזנותמקהלת החזנים וסולני    
 - יותם סגליחד עם  נפתלי הרשטיקומנהלו האומנותי של המכון החזן 

ה בכיר במכון, התארחו באלקנה במשך השבת , וניהלו את מנצח אורח ומור
 התפילות. 

מאות מתושבי אלקנה והסביבה השתתפו בתפילות השבת ובסעודה     
הובילו את התפילות החזנים בוגרי . שלישית מוסיקלית כלל יישובית

יצחק זלמן, אזרחי(, -)מנכ"ל רשות השירות הלאומי ראובן פינסקיהמכון: 
. וכן השתלבו בקטעי סולו מרבית מחברי נתנאל אילוביצקיבנציון הלמן, 

 המקהלה וסולניה. 
בסעודה שלישית הושמעו יצירות חדשות שהולחנו ועובדו  בידי מורי    

חזן דורון , ובצידן מחרוזת קטעי אופרה ע"י הפייפל יותם סגל וחייםהמכון 
פלורנטין שהינו גם זמר באופרה. בקיום השבת סייעו האגף לתרבות יהודית 
במשרד החינוך בראשות הרב איתיאל בר לוי, המועצה הדתית בראשות 

 , הנהלת המתנ"ס באלקנה, משפחות שטיינר ורייז ואחרים.שמעון רוקח
ת אני מבקש להודות לכל המשפחות מקהילת "מורשת יהודית" שפתחו א   

ליבם ואת ביתם לארח בשבת החזנות, את חזני ומנהלי "מקהלת מכון תל 
לארח   ואביב לחזנות" ובני משפחותיהם, כמו גם משפחות נוספות שניאות

 בביתם.
הם להצלחת שבת החזנות שהייתה חוויה מרוממת בכך תרמו גם    

 והשאירה טעם של עוד.
 הקב"ה ישלם לכם כגמולכם הטוב !   
 חיים ניר, יו"ר הוועד המנהל         ודה.                           בברכה ובת   

 
 



 

 

ה " ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

  

 בס"ד

 י"ד, א'( )משלי "חכמת נשים בנתה ביתה"
 במלאת עשר שנים ללכתה של אהובתנו

 ז"ל מלכה ארבל

 .18:30בשעה  11/7/19תמוז בנפקוד את קברה ביום חמישי, ח' 
 באולם התחתון 19:30ערב שירה לזכרה יתקיים בשעה 

 .בבית הכנסת אשל אלקנה 
 משפחת ארבל

 

 אזכרה
 של בתנו, נכדתנו ואחותנו האהובה והיקרהשנים להסתלקותה  8

 ז"ל תהילה

 09:00( בשעה 28.6.19יום שישי , כ"ה בסיון , תשע"ט ), היוםלקברה נעלה 
 בבית העלמין, כפר נחמן, רעננה.

 

 המשפחה וכל בית אלקנה

 

 

בעלי, בני, אחינו, אבינו וסבנו , במלאת שש שנים לפטירתו של יקירנו
 האהוב

 ז"ל מאיר שטינר
  .5/7תמוז בנקיים אזכרה לזכרו ביום שישי ב' 

 .העלמין באלקנה  בבית לקברו  נעלה   9:00בשעה 
שא דברים יי. ( ללימוד משניות7נתכנס בביתנו )צרור המור   9:45בשעה 

 .לזכרו ד"ר יצחק קניגסברג
 המשפחה

 

 אזכרה
 

  שנים לפטירתה של 13במלאת 

 ע"ה אור דבורה מינצר

  09:30( בשעה 28.6.19יום שישי כ"ה בסיון תשע"ט ) , היוםנעלה לקברה 
 .בבית העלמין באלקנה

 וכל בית אלקנה המשפחה
 



 

 

 שעות פתיחה –ספריה ציבורית אלקנה 

 קוראים יקרים!
 להלן ימים ושעות פעילות הספרייה:

 .16:00-18:45    09:00-11:30יום א: 
 .09:00-11:30יום ב: 
 .15:00-19:45יום ג: 
 .09:00-11:30יום ד: 
 16:00-18:45    .09:00-11:30יום ה: 
 09:00-11:00יום ו: 

 

 15:00-18:45משעה  'אוגוסט הספרייה תיפתח בימי ג-בחודשים יולי-שימו לב
 

 

 
 



 

 

 

לא תתקיים קבלת קהל אצל  28/6/19  יום שישי היום,לידיעת התושבים. 
 .ד"ר שוורץ וטרינר המועצה

 

בבית  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 משפחת שושי צוריאל ויינתן ע"י הרבנית רחל שטרן.

* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת 
השיעור בספר זכריה  .165-ה שלום" בשכונת 

 . 19:15מתקיים בשעה 
ישוב, הרב יהודה יהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 

בבית משפח' מונוביץ  ,19:45שני בשעה  , בימישטרן
נשים ונערות חדשות מוזמנות . 22מגדל דוד 

 להצטרף.
   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך    ,11:30 בשעה
   בשעה  בעיון  שבת-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים

  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30
  בשעה  רביעי  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב

 . את השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.18:45
* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי 

-19:45ב"אחווה ורעות" בימי שלישי, בין השעות: 
 , לנשים וגברים.20:30

-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של  19:30-20:30 ות: בכל יום שני בשע165

ערבית.  20:30הרב היימן "עקרונות לימוד התלמוד". 
שיעור של פרופ' יורם לוזון פרשת  20:45-21:35

  השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.
החוג מתקיים מידי . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 

בבית הכנסת בידי צבי הולצברג  17:00שבת בשעה 
 לכיתותה ורעות( הספרדי )צמוד לבית הכנסת אחוו

 הפתעות לילדים. . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג
 



 

 

 

 

 דרוש/ה למועצה המקומית אלקנה 

רכז/ת לתכנית יחודית לקידום צעירים/ות סיכון בתחום 
 התעסוקה במסגרת תכנית ית"ד

 משרה( 50% –)משרת פרילנס 
הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי, ליווי אישי של הצעירים 

ים/ בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימוד
 הכשרה מקצועית, התמדה וקידום

 חובה –תנאי סף: תואר ראשון 
לקבלת תיאור המלא של התפקיד ולהגשת קורות חיים יש לפנות במייל 

 sagit@elkana.org.ilלשגית: 
 

 

mailto:sagit@elkana.org.il


 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 לנישואי מוריה  ,טלבויםילבת שבע ושלמה טי* 

 .עם גילעד ברק  
 * לרבקי ואיציק גדות, לנישואי אלון עם שלומית, 

 נכד לחיה וירח ניסן.  
 

 

 ברכות זר 
  ! של אלקנה,1שוטר מס' -ה קבסה למוטי

 )רב סמל בכיר(. דרגת רס"בעל קבלת 
 

 מראש המועצה, חברי המועצה, 
 וכל תושבי אלקנה

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 ,להולדת הנכדה ,לציפי ושמוליק חזון* 

 .בת לשירה ולנועם חזון  
 

 


