
 

 !תחת שמיים כחולים, בלילות הקיץ החמים באלקנה הרבה קורה
 

על מחצלות שלושה ערבי שירה בציבור לכל המשפחה, עם מוזיקאים מעולים,    
פארק הגורן המתחדש  :כי מושלם בכל האזור לאירוע שכזההוכיסאות, במקום 

שירים נפלאים, ציבור נפלא לא פחות, שמיים זרועי כוכבים, חיק הטבע ! באלקנה
 ם.ומוזיקאים נהדרי

 

 

 (12.7.2019)  טתשע" ' בתמוזט, בס"ד
 

   20:30  – השבתצאת  . 19:28  – כניסת השבת
 
 

     1009 גיליון מס'

 בלקפרשת 

 

 



 מתקדמים בתהליך בחירת 

 זוכי מלגות הלימודים באלקנה!

 

סטודנטים, אישרה  35-בהמשך להודעתי הקודמת על הענקת מלגות ל           
מועצת אלקנה הקמת ועדת מלגות בראשות חברתנו ללי רייז, יחד עם חברינו 

 עודד צדרבוים ומנהלת מרכז הצעירים רחלי פולק. 
ים השונים ממחלקות המועצה לגבי נושאי ההתנדבות, בקרוב, יסוכמו הצרכ   

השעות השנתיות שיידרשו מכל סטודנט שיקבל את המלגה בסך  150במסגרת 
ש"ח. לאחר מכן, תפרסם הוועדה את הקריטריונים ואת דרכי  10,000של 

 ההגשה ותבחר את המלגאים. 
ה ולדרכי אנא התאזרו בסבלנות והמתינו לפרסומי הוועד :לכל הפונים הרבים  

   ההגשה הרשמיות. 
בשם חברי המועצה וקהילת אלקנה אבקש לאחל הצלחה לוועדה החשובה   

 שמונתה ולהודות לחבריה על ההתנדבות.
 

 עוד מירוץ למיליון הסתיים בנצחונה של אלקנה!

 

אני שמח לבשר לכם כי בישיבת המועצה הבאתי לאישור קבלת סך של קרוב    
 ר מאמצים ממשרדי הממשלה השונים:למיליון ש"ח שהושגו לאח

 אלף ש"ח לפעולות למיגור הלישמניה מהמשרד להגנת הסביבה. 500   
אלף ש"ח הושגו ממשרד הפנים לחידוש חצרות ותיקון ליקויי בטיחות  200   

בממ"ד כרמים, במסגרתם נבצע גם הצללה למגרש הכדורסל )שיתווספו לעוד 
ח לחידוש ושיפוץ מבני כרמים שהושגו לפני כחודשיים ממשרד אלף ש" 350

 החינוך(.
אלף ש"ח לחידוש כבישים ומדרכות לפי תוכנית עבודה שתכין מחלקת  100   

 הנדסה. 
 אלף ש"ח לחידוש ושיפוץ מקלטים ברחבי היישוב. 100   
תודה לחברי המועצה על התמיכה והסיוע ולעובדי המועצה והמתנ"ס על    

 ה הנפלאה. העבוד
נמשיך בעז"ה במאמצים להשגת מקורות תקציבים חיצוניים לפיתוח ולחידוש    

 אלקנה בכל התחומים.
 ראש המועצה, אסף מינצר

 

 זה שירות! במקום ללכת למתנ״ס

 ...הוא מגיע אליכם עד הבית 

 

מתנ״ס אלקנה הבלתי נלאה, ממשיך את ההצלחה הגדולה מהשנה שעברה,    
ש הגדול עד לגינת השעשועים הקרובה לביתכם, עם שלל ומגיע במהלך החופ

משחקים והפעלות לילדים ולנכדים. מדי שבוע נבקר בגינה אחרת ואתם 
 חה.הנות עם כל המשפימוזמנים לעקוב להגיע ול

 

 
 



 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!  – מרכז צעירים אלקנה
 

 פסטיבל הנשים הראשון

 

 !לדרך יוצא הראשון נשים פסטיבל – חדשה מסורת על לבשר שמחים   
 ,ניפגש בגורן לארוחת ערב מפנקת עם ביסקוטי 20:00בשעה  15.7ביום שני הקרוב,    

ולהכין  ,רפי עץ למגוון שימושים בביתבהן נלמד לבנות שרפ ,DIYואז סדנאות נשים 
 !ף לפי טביעת אצבע אישיתטבעות מחוטי גולדפילד וכס

 !בסדנה להכנת הטבעות, מהרו להירשםעוד מספר מקומות מצומצם  נותרו   
 תמשיכו לעקוב! .רבי נשים ופסטיבלים נוספים בהמשךנעשה עוד ע ,ואל תדאגו  
|  0542265054רחלי פולק, מנהלת מרכז הצעירים : לפרטים נוספים והרשמה  

youngs@elkana.org.il. 
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 .עניין ומוסיף המקום את שמרענן מה – !!!שיפוץ ועובר מתרחב הנוער מועדון  
 אחד שחדר כך קירות והורדו כיור נוסף, סינטטי דשא של גדולה רחבה הונחה השבוע  

 תהפוך החצר וכל שולחן משחקי יהיו השני בחדר. ומסיבות הרצאות לאיזור ישמש
 .ומשחקים ישיבה פינות עם לשימושית

 .בדרכים זהירות על הילדים את ולימדו הילדים בקייטנות הנוער בני התנדבו שני ביום   
שמעו  שם ,למשחקייה הגיעו כולם. היולדות במועדון הנוער בני התנדבו שלישי ביום   

 והכינו התינוקות על שמרו והנערות שהנערים בזמן בריאה תזונה על הרצאה היולדות
 .מפנקת בוקר ארוחת ליולדות

 יוסי ידי על שהועברה מעץ בנייה בסדנת הנערים השתתפו הצהריים אחר שלישי ביום   
 מה למדו מסור עם לעבוד למדו הם. החדש הנוער למועדון ושולחנות בר בנו בה אלימלך

 .שלהם המועדון בבניית השתתפו וכך מברגה עם ועבדו פלס זה
 להתנדבות ד"הי חובב אריאל סרן ש"ע עשייה צוות חברי יצאו בבוקר רביעי ביום  

 .השבוע שהתחתן גופנית מגבלות עם זוג של דירה של בשיפוץ עזרו שם ,בנתניה
 המועצה ראש הבוגרים את ברכו .ב"י בוגרי למתגייסים ערבגם  התקיים רביעי ביום  

 הדתית המועצה ר"יו . וגםנסיעה תיקי לנוער שהעניקו ,ל"המנכ שפירא ואסף מינצר אסף
 . בשלום וחזרו לשלום צאו :לכולכם מאחלים. אנו סידורים להם שהעניק רוקח שמעון

  חן משפחת – המאמצת המשפחה עם ומצחיק מגבש מערב הבוגרים נהנו בהמשך   
 .היקרה

 המבוגרים עם יחד ושיחקו+ חמישים במועדון הנוער בני התנדבו חמישי ביום    
 .'שווה בול באבל' ממשחק 'ט 'ח 'ז בוגרי נהנו ובערב קופסא במשחקי

 .עציון בכפר ושבת ,עציון בגוש חן משפחת עם  לטיול שישי ביום יוצאים הבוגרים  

 

 
 



 21:30בשעה  13.7.19 מוצ"ש י' בתמוז

 מועדון האידיש

 י.ל. פרץ/בָאנטשע שװַײגקריאה משותפת של הסיפור: 
 

 20:00בשעה  14.7.19יום ראשון י"א בתמוז 

 חוויה מהמוסיקה

 צלילי קיץ.הנושא: . אפרת פרומרעם 
 

 30:10בשעה  19.15.7 י"ב בתמוזיום שני  

 מסע חובק עולם

 .גואטמלה ב'ושא: . הנדני ינאיעם 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 
 20:00בשעה  16.7.19י"ג בתמוז  יום שלישי 

 סרט דוקו 

 RGBשם הסרט: 
רות ביידר גינסבורג, האישה השנייה בלבד שמונתה לבית המשפט העליון, היא    

היא מעולם לא חששה לקבל ת. מהדמויות המשפיעות ביותר בחברה האמריקאי
היא מגדלור חברתי, שצעירים  85ת במחלוקת ולעורר כעס ובגיל הכרעות שנויו

 .מקעקעים את דמותה על גופם וראפרים מקדישים לה שירים
היא לוחמת צדק, כוכבת ש. שנה על כס השיפוט אין לה כוונה לפרו 25אחרי    

 ע.ונהנית מכל רג –אינסטגרם ואפילו מופיעה באופרה 
 

 10:30בשעה  17.7.19י"ד בתמוז  יום רביעי

 מהגזירה אל החורבן בעיני הנביאים

 לעשות סדר באירועים של סוף בית ראשון. :הנושא  שרה נבנצאל.עם 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 10:30בשעה  18.7.19ט"ו בתמוז יום חמישי 

 משחקי קופסא וחשיבה

 נוער אלקנהעם 
 

 21.7.19י"ח בתמוז יום ראשון 

 צום י"ז בתמוז )נדחה(

 ן פעילות במועדוןאי
 

 .חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 
 

 
 

 
 



 



 

 

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

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 
 

 

 בע"ה
 אזכרה

 לעילוי נשמת 

 זצ"ל אלעזר טויטורבי 

 עם מלאת תשע שנים לפטירתו של בעלי, אבינו וסבנו
 נערוך אי"ה תפילות ולימוד תורה לזכרו 

 (16.7.19ג בתמוז תשע"ט )ביום שלישי י"
 

 נפגשים בבית העלמין באלקנה לקריאת תהילים.  – 18:50
 אלקנה(. 1תפילת מנחה בבית המשפחה )רחוב מגדל דוד  – 19:30 

 שיעור לעילוי נשמתו.
 תפילת ערבית. – 20:15

 כיבוד קל.
 הציבור מוזמן. 

 יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
 המשפחה

 
 

 בס"ד
 אזכרה

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

 הי"ד יוסף יעקב  טויטו

 על הגנת יישובו איתמר שבשומרון.
 נתייחד עם זכרו בבית העלמין באיתמר.

 (16.7.19ט )ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"
 יציאה מאלקנה לאיתמר באוטובוס ממוגן ירי. – 15:45
 נפגשים בחלקה הצבאית בבית העלמין באיתמר.  – 16:50

 יציאה בחזרה לאלקנה. – 17:40 
 אזכרה לרבי אלעזר טויטו זצ"ל בבית העלמין באלקנה(. – 18:50)

 אלקנה(. 1תפילת מנחה בבית המשפחה )רחוב מגדל דוד  – 19:30
 שיעור לעילוי נשמתם.

 תפילת ערבית. – 20:15
 כיבוד קל.

 הציבור מוזמן.
 יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.

 המשפחה
 



 

 

 שעות פתיחה –ספריה ציבורית אלקנה 

 להלן ימים ושעות פעילות הספרייה: קוראים יקרים!
  .15:00-19:45יום ג:  .09:00-11:30יום ב:  .16:00-18:45    09:00-11:30יום א: 
 .09:00-11:00יום ו: . 16:00-18:45    .09:00-11:30יום ה:  .09:00-11:30יום ד: 

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

 
 



 

 

 

 

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

* שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" 
 . 19:15השיעור בספר זכריה מתקיים בשעה  .165-ה בשכונת 

, ישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
. 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שעה שני ב בימי

 נשים ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

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

  ימיב  מתקיים  'נשים  באצור'ב  עוריהש. השבוע   בפרשת
 . את השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.18:45  בשעה  רביעי

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

: בכל 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות  19:30-20:30 ותיום שני בשע

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

החוג מתקיים מידי שבת בשעה . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 
בבית הכנסת הספרדי )צמוד לבית בידי צבי הולצברג  17:00

 . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותורעות( הכנסת אחווה 
 הפתעות לילדים.

 

 



 

 

 

 

 

 עבודות אלומיניום וזגגות

 לשיפוץ כ
 

                                                    תריס הזזה.                           תריסים חשמליים.       ויטרינות לסגירת מרפסות.
 רשתות נגד יתושים וחרקים.                    מקלחונים, אמבטיון.         חלונות כיס.

 תיקוני כל חלונות אלומיניום ותריסים.
שירות תיקונים: החלפת גלגלים, החלפת זכוכיות, תיקון תריסים חשמליים, 

 תריסי הזזה.
 .חזרנו לעבודות שיפוצים: אינסטלציה קרמיקה ועוד

 

 , שערי תקווה050-6897626   לפרטים ניתן לפנות אל נחמיה טויטו,
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 ללביאה ואלי רדה, לנישואי ענבל עם * 
 יהודה חי איש שלום.  

 לחני ומיקי פריימן, לנישואי ניצן עם אלעד.* 
 למלכה וחיים שלום, לנישואי ישראל עם אפרת.* 

 הבת לאירוסי  ,לרות )גננת בגן הדס( וקובי שרעבי* 
 טליה עם יוסי.  

 
 

 
 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים

 

 לחוה ונחמיה נבו, להולדת הנכדה * 
 אורי יהודית, בת לדנה ורועי נבו.  

 לג'ולי ומל בורנשטיין, להולדת הנין, בן * 
 זאגא.חי ורועי זאגא, נכד לצביה ולרב יצחק  לחנה  

 בן  ,להולדת הנין ,לג'ולי ומל בורנשטיין* 
 זאגא.חי לצהלי ובניה זאגא, נכד לצביה ולרב יצחק   

 אברהם שטרן להולדת הבן. לרחלי )גננת בגן אלון( ו* 

 


