בס"ד ,ב' בתמוז תשע"ט ()5.7.2019

גיליון מס' 1008
פרשת חוקת
כניסת השבת –  .19:30צאת השבת – 20:32

הראל סקעת באלקנה

(ידיעה בעמ' )3

גם אלקניסטים וגם הייטקיסטים! אז
מה הפלא שהם שוב משחקים אותה בענק?
החבר׳ה הצעירים שלנו עשו זאת שוב ועלו לגמר הארצי הגדול
בתחרות יזם השנה של עמותת יוניסטרים!
בני נוער שוחר מדע מכיתות ז'-ח' של החממה הטכנלוגית במתנ"ס אלקנה,
ישתתפו בקוקטייל עסקי ענק עם בכירי הקהילה העסקית בהיכל התרבות בתל
אביב ,שם תתקיים תחרות יזם השנה.
בהובלת המדריך הנהדר שלהם ,אריאל דוד עסיס ,שזכה לתעודת הוקרה
ממייסד יוניסטרים על פעלו ,הפגינו חניכי אלקנה עבודת צוות נהדרת והציגו
את הרעיון והיוזמה שלהם בפרזנטציה מרשימה ,הציגו את הרעיון גם במשקפי
מציאות מדומה ורבודה ,עשו סקר שוק ,תוכנית עסקית,one page paper ,
ועוד.
במסגרת החממה הטכנולוגית באלקנה ,נחשפים בני הנוער לתכני יזמות
מעשירים ,וכבר כעת מתכוננים לקורסי הקיץ של "לעוף על היזמות".
הקורסים פתוחים כעת להרשמה ,אז יאללה  -עופו על זה ומהרו להירשם!
ההרשמה באתר אלקנה. www.elkana.org.il:
בהצלחה לחניכים היקרים בגמר הארצי של תחרות יזם השנה!

הראל סקעת באלקנה – עם ילדי 'קו לחיים'
קרוב ל 800-איש באולם מלא מפה לאוזן ,רקדו ושרו מכל הלב בהופעתו המעולה
והמרגשת של הראל סקעת שהגיע אלינו לאלקנה במסגרת פרויקט "בימות פיס"
המבורך של מפעל הפיס.
שמחנו לארח את כל תושבי האזור שהגיעו להופעה ,כשהביקוש הער הוביל לכך
שהכרטיסים נגמרו תוך פחות מיומיים מהפרסום הראשוני .זו שוב תזכורת לרכוש
בהקדם כרטיסים להופעות הבאות לפני שייגמר ...בועז שרעבי כבר אמרנו?
אך הדבר המיוחד ביותר בהופעה היה אירוח הקייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים
מעמותת "קו לחיים" שגרעין אריאל ממיטב נוער אלקנה פתח השבוע בישוב ,כמו
בכל שנה ב 9-השנים האחרונות.
החונכים והחניכים (כ 130-במספר) הוזמנו על ידי המועצה באלקנה להשתתף
ללא עלות בהופעה .די היה לראות את החיוך והאושר שניכרו מפניהם של הילדים
על החוויה הנהדרת שחוו .הראל סקעת התייחס אליהם באופן כה רגיש ,הצטלם
עימם בסבלנות אין קץ לפני ההופעה ,שר איתם במהלכה ולא הפסיק להעצים
ולשבח את הילדים עם הצרכים המיוחדים ואת הנוער המלווה אותם .בכך העניק
להם משמעות רבה.
אין כמו המילים בשירו המוכר של הראל "לעוף"" :אז אני יכול לעוף בלי לדעת
לעוף ...כמו ציפור בשמיים" כדי להבין איזה מסר חינוכי וערכי עבר אתמול בהופעה
לקהל כולו ולילדים המדהימים של הקייטנה שהתארחו בה .שאין סוגים שונים של
אנשים "רגילים" או "מיוחדים" ,אלא כולנו בני אדם ,שעל אף כל המגבלות יכולים
לחלום ולעוף כיד הדמיון.
א נו חשים סיפוק רב וגאים עד מאוד בנוער שלנו שמתנדב בפרויקט כה מדהים
ומודים מאד למפעל הפיס על ההזדמנות ועל התמיכה העקבית הגדולה באלקנה.

צילם :דני סיטרון

מחנה קו לחיים ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד
השבוע מתקיימת באלקנה קייטנת קו לחיים בהובלת בוגרי כתה י"ב וגרעין אריאל.
מעל  120בני נוער משתתפים בקייטנה – חניכים ,חונכים וצוות טכני.
בעזרת תרומות אנשי אלקנה הנדיבים ,בחריצות ובמסירות ,הצליחו בני הנוער להשיג
את הסכום הדרוש לקיום הקייטנה .המועצה הצליחה באופן ניסי ממש ובמאמץ גדול
להכשיר את איזור המגורים לדאוג להסעות ועוד ועוד...
במשך כל השבוע מוצמדים החניכים לחונכים שדואגים לכל צרכיהם  24שעות ביממה
באהבה ושמחה .החונכים ראויים להערכה רבה.
כל המחנה כיבד אותנו בנוכחותו במופע מלא אנרגיות ומרגש של הראל סקעת.
במשך השבוע הספיקו החניכים להיות בשפיים ,לנסוע על רכבי גולף בספארי ,ולקפוץ
בהיי ג'אמפ .הם אכלו במסעדות ונהנו מהמרחבים ,מסירות הפדאלים של גני יהושע,
והתחרו בבאולינג.
ברביעי בערב נערך ערב הוקרה מרגש שבו נאמרו דברי תודה לרבים שעזרו .ביום
חמישי ביקרו החניכים בכותל המערבי בירושלים וראו סרט בסינמה סיטי.
תודה רבה לארוחות הערב המפנקות שאורגנו ע"י השכונות השונות.
בשבת יתארח כל המחנה בשכונה הצפונית .תודה רבה לכל המשפחות המארחות.
כל תושבי היישוב מוזמנים להשתתף בסעודה השלישית שתתקיים בישיבת ימ"ה
בשעה .18:45

יום ראשון ד' בתמוז  7.7.19בשעה 20:00

קתדרה
עם סער קדמון .הנושא" :הבגידות בעולם הריגול".

יום שני ה' בתמוז  8.7.19בשעה 10:30

המוח האנושי
עם שרון יפת .הנושא :הצצה לעולם מופלא.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי ו' בתמוז  9.7.19בשעה ( –20:00שימו לב לשעה)

מסע דוקו-ישראלית
עם יהודה פרומן .הסרט" :הדברים הקטנים"
הסרט עוקב אחר חיבוטי הנפש האמוניים של יהודל'ה ,נער דתי מההתנחלות תקוע אשר
מקבל מצלמה ממיכל ,במאית תל אביבית שמלמדת אותו צילום .יהודה מתעד את חייו על
ציר תקוע-תל אביב :את השיחות האחרונות שלו עם אביו חולה הסרטן ,הרב מנחם פרומן
ז"ל  ,הלימוד המשותף שלהם והפרידה ממנו .כשאביו נפטר ,יהודה בוחר להוריד את הכיפה.
בשנת האבל הוא ממשיך לתעד את חייו כיוצא בשאלה :את שיטוטיו בתל אביב ,את
השיחות עם מיכל ואת המבט החדש שלו על משפחתו ואורח חייה .אלישבע ,חוזרת
בתשובה יתומה מאם ,נכנסת לחייו כנפש תאומה בדיוק ברגע שבו הוא מאבד את האמונה
שימצא דרך.

יום רביעי ז' בתמוז  10.7.19בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב יהושע אנגלמן .הנושא :סוגיות אקטואליות בהלכה.
ארוחת בוקר קלה החל מ10:00-

יום חמישי ח' בתמוז 11.7.19

משחקי חשיבה
עם דקל נוי .בשיתוף נוער אלקנה.

מוצ"ש י' בתמוז  13.7.19בשעה 21:30

מועדון האידיש
קריאה משותפת של הסיפור :בָאנטשע שװײַ ג/י.ל .פרץ

יום ראשון י"א בתמוז  14.7.19בשעה 20:00

חוויה מהמוסיקה
עם אפרת פרומר .הנושא :צלילי קיץ.
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון ללא תשלום

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

אזכרה
לעילוי נשמת

אלעזר טויטו

זצ"ל
רבי
עם מלאת תשע שנים לפטירתו של בעלי ,אבינו וסבנו
נערוך אי"ה תפילות ולימוד תורה לזכרו
ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ט ()16.7.19
 – 18:50נפגשים בבית העלמין באלקנה לקריאת תהילים.
 – 19:30תפילת מנחה בבית המשפחה (רחוב מגדל דוד  1אלקנה).
שיעור לעילוי נשמתו.
 – 20:15תפילת ערבית.
כיבוד קל.
הציבור מוזמן.
יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
המשפחה

בס"ד

אזכרה
במלאת שבע-עשרה שנים לנפילתו של בני ,אבינו ואחינו הקדוש

יוסף יעקב טויטו

הי"ד
על הגנת יישובו איתמר שבשומרון.
נתייחד עם זכרו בבית העלמין באיתמר.
ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ט ()16.7.19
 – 15:45יציאה מאלקנה לאיתמר באוטובוס ממוגן ירי.
 – 16:50נפגשים בחלקה הצבאית בבית העלמין באיתמר.
 – 17:40יציאה בחזרה לאלקנה.
( – 18:50אזכרה לרבי אלעזר טויטו זצ"ל בבית העלמין באלקנה).
 – 19:30תפילת מנחה בבית המשפחה (רחוב מגדל דוד  1אלקנה).
שיעור לעילוי נשמתם.
 – 20:15תפילת ערבית.
כיבוד קל.
הציבור מוזמן.
יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
המשפחה

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

מאיר שטינר

ז"ל
נקיים אזכרה לזכרו היום ,יום שישי ב' בתמוז .5/7
בשעה  9:00נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה.
בשעה  9:45נתכנס בביתנו (צרור המור  )7ללימוד משניות .יישא דברים
לזכרו ד"ר יצחק קניגסברג.
המשפחה
בס"ד

"חכמת נשים בנתה ביתה"
במלאת עשר שנים ללכתה של אהובתנו

(משלי י"ד ,א')

מלכה ארבל

ז"ל
נפקוד את קברה ביום חמישי ,ח' בתמוז  11/7/19בשעה .18:30
ערב שירה לזכרה יתקיים בשעה  19:30באולם התחתון
בבית הכנסת אשל אלקנה.
משפחת ארבל

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"
הרב קוק" :אהבת האמת – בשכל ,אהבת היושר – בחיים ,אהבת היופי – ברגש,
אהבת הטוב – במעשה"...
ואכן ,במדרשה לנשים באלקנה נעשים מעשים .מעשים טובים ע"י אנשים טובים,
אשר מזה שנים רבות מקדישים מזמנם ,מידיעותיהם ומתבונתם למען בנות
המדרשה וכל רצונם הוא להטמיע בנו עוד ועוד ידע ועוד אמונה ובטחון בקב"ה.
ביום שלישי האחרון ,סיימו כ 80-בנות המדרשה לנשים את שנת הלימודים ה18-
לקיומה .בע"ה לאחר הפגרה בקיץ נחזור ללימודים לשנה ברוכה נוספת..
את סיום השנה חגגנו בשמיעת דברי ברכה מפי ראש המועצה ,אסף ,ראש
המועצה הדתית שמעון רוקח ,וכן בשיעורים שהעבירו רב היישוב הרב יהודה שטרן
והרב ד"ר פנחס היימן .כן ,השתתפו הרב מיכאל ברום וד"ר מנחם כץ – ממעבירי
השיעורים במדרשה.
לאחר מכן ,עברו הבנות לחלק הקולינארי ולטעימות – מעשי ידיהן של בנות
המדרשה ,לחלוקת המתנות
לנותני השיעורים ולחלוקת תעודות הכבוד לכל משתתפת ומשתתפת ,על התמדתה
ושקידתה בלימודים.
את סופו של יום – עשינו בנגינה ,בשירה ובריקודים.
המדרשה לנשים באלקנה ידועה בפעילותה הברוכה ,הן בנושאים המגוונים
הנלמדים בה והן ברמה הגבוהה של השיעורים .בד בבד ,ידועה המדרשה בגיבוש
החברתי ובשמחה השוררים והמהווים חלק עיקרי בהווייתה.
בצד הצלילה לעולמה של התורה – קיימת בה העזרה ,התמיכה וההירתמות לכל
נושא .והכל ,אכן ,נעשה ביחד ,מתוך הושטת כתף וחיוך .זהו סודה של מדרשה זו.
אנו מודות ומוקירות את הרבנים והמורים היקרים :הרב יהודה שטרן והרבנית
רחל ,את הרב ד"ר פנחס היימן ,את הרב מיכאל ברום ,ד"ר מנחם כץ ,יהודית מרקס,
אסתי מונוביץ ועוד מרצים נוספים שמגיעים אלינו מבתי המדרש השונים שמחוץ
לישוב ,ומהאקדמיה ,אשר לימודם מתאפשר הודות לתמיכתו של ראש המועצה,
שהוא ,כידיד המדרשה ,מעודד מאד את קיומה והמשכה המכובד.
כמו-כן ,תודה לשמעון רוקח ,ראש המועצה הדתית ,על העזרה.
אנו נחזור ללימודים בע"ה ביום ג' ,ג' באלול )3.9.2019( ,בשעה  9.00באולם
האירועים של בית כנסת "אחוה ורעות" – שם מתקיימים השיעורים.
אנו מצפות בשמחה לנשים נוספות ,כדי שיחד נוכל לטעום טעמה של תורה,
בשילוב השמחה.
באנה ,נשים יקרות.

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית
משפחת שושי צוריאל ויינתן ע"י יצחק ליפסקר.
* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת
שלום" בשכונת ה .165-השיעור בספר זכריה מתקיים
בשעה .19:15
* 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 .ערבית20:45-21:35 .
שיעור של פרופ' יורם לוזון פרשת השבוע על פי פירושו
של הרמב"ן.
* חוג תהילים – סיפורי צדיקים .החוג מתקיים מידי שבת
בשעה  17:00בידי צבי הולצברג בבית הכנסת הספרדי
(צמוד לבית הכנסת אחווה ורעות) לכיתות ג'-ו' .כולם
מוזמנים .מחולקות הפתעות לילדים.

מפגש ר"ח תמוז
כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח תמוז
שיתקיים בע"ה ביום שלישי ו' בתמוז  9.7.19בשעה 19:00
(שימו לב לשינוי השעה).
בבית משפחת מלכה קליין שיר השירים .21
את השיעור תעביר חברתנו ציביה רוזנצויג הנושא :אגדות החורבן.
בואו בשמחה

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* לריקי ושמוליק שטיינר ,לנישואי אסתר
עם יוני ,נכדה לבלה שטיינר.
* לתמר ואבינועם דלה ,לאירוסי ספיר עם
אהרון יששכר קיסוס.

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
*
*
*
*

לשלומית וצביקה רוזן ,להולדת הנכד
בנימין ,בן למרים ואורי רוזן.
לשרה ורחמים אשואל ,להולדת הנכדים
התאומים ,בנים לרעות ורונן פלוס.
לאריאלה ושמואל מיכאלי ,להולדת הנכד ,בן לשרית
ואבנר אחיעד מיכאלי.
לאליהו ליסיצין וב"ב ,להולדת הנכדה שליו אוה ,בת
לוורד ואסף פסה.

ברכות לדיירים החדשים
* לרעות ורונן פלוס ,עם המעבר ליחידת הורים
בבית ההורים רחמים ושרה אשואל.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

