
 

יש הופעות  
מסוימות באלקנה, 

לם -שכולם, פשוט כו
יוצאים מהן עם חיוך 
חיוך רחב על הפנים 
ועם שמחה גדולה 
בלב. הופעה מן הסוג 
שמטעין אותך 

 ת!באנרגיה מטורפ
ההופעה הקרובה של 
טיפקס? בול מאותו 

 ?לה שלנוהסוג! מי
לא תפסיקו לזמזם 
את שרשרת 
הלהיטים האהובים 
והלב ירקוד כל הדרך 

 ה.חזרה הבית
אז מה הפלא 
שלמעלה ממחצית 
הכרטיסים כבר 

 !נחטפו
 

ו אל לרכישה כנס
https://bit.ly/31aFvVr 

 
מספר המקומות 
באולם מוגבל. אל 
תחכו לרגע האחרון 

 ר...כי לא יישא
 

 

 

 (16.8.2019)  טתשע" באב ט"ו, בס"ד
 

   20:01  – השבתצאת  . 19:03  – כניסת השבת
 
 

     1014 גיליון מס'

נחמו-ואתחנןפרשת   
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 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – מרכז צעירים אלקנה
 

 ט"ובירה ונשירה חוזר!   
 .ערב שירי אהבה לכבוד ט"ו באב – והפעם

אריק איינשטיין, שלמה ארצי, עומר אדם,  – שירי אהבה מכל הזמנים וכל הסגנונות   
The Beatles, Adele ועוד עם אביתר ליברמן ועודד סתר שמארחים את יוסי מרק .

 ., ט"ז אב17.8מוצ"ש, 
 מתחילים. – 21:00 בירות ונשנושים. – 20:30

רחלי פולק, מנהלת מרכז  והרשמה: לפרטים נוספים .₪ 25כרטיסים בערב האירוע: 
 .youngs@elkana.org.il|  0542265054 – הצעירים
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 עוד קצת מהשבוע שעבר..   
שלושה ימים של סדנא בסיסית לעזרה ראשונה שהועברה בוגרי כתות ז' + ח' השתתפו ב   

 .על ידי מד"א
בוגרי כתות ט' +י'  השתתפו ביומיים של עזרה בהכנת עבודות הקיץ במתמטיקה    

 של דגנית שניר. בהנחייתה –מרחב הלמידה של המתנ"ס  – שהועברו על ידי מדריכי "קשת"
 ,במוצאי שבת יצאו בוגרי ט'+י'+יא' לסיור תשעה באב בירושלים בליווי הרב שמרון חזן   

הנוער. הם סיירו בעיר העתיקה וסיימו בכותל במעגל של שירי ירושלים  אליהם  רכז
 עוצמתי ומיוחד.זה אירוע הצטרפו עוד בני נוער רבים. היה 

של החברה למתנ"סים.  'רפסודיה'ל ,ליומיים בכנרת בנים 'ביום רביעי יצאו בוגרי כתה ט   
אנשים! ביום שלמחרת צלחו את הכנרת  25-רפסודות שמתאימות ל הנערים במשך יום בנו

 ברפסודה שעליה תורן מקושט ודגל אלקנה!! ביחד עם נערים מכל הארץ
 

 משפחות מאמצות
 

לטיול  ',הנני'שבט , ומציםיצאו משפחת ברסטל ליומיים טיול עם המא (חמישי) אתמול   
בגן הלאומי כוכב הירדן וחזרה  –במלכישוע, שינה בשטח  ODTפעילות  בנחל הקיבוצים,

 בשישי.
. הם יתחילו בטיול בנחל הקיבוצים 'ציון'יוצאים משפחת צדרבוים שבט  (שישי)יום ה   
 .'ברוש הבקעהיבלו באתר ' שבתאת הו

 הנו!!יתלנוער: ו –תודה למשפחות    
 

 

 
 



 
 

 18.8.19 "ז באב תשע"טייום ראשון 

 20:00-21:30 

  19.8.19 באב תשע"ט חי" יום שני
10:30-12:00 

 ממשלות ישראל וחבל עזה

עורך 'מצב הרוח'  –עם חגי הוברמן 
 והיסטוריון של ההתיישבות ביש"ע

 
 הסרט הטוב    מועדון

               
                                                      

    

 25.8.19 כ"ד באב תשע"ט יום ראשון

 

 26.8.19 כ"ה באב תשע"ט יום שני

10:30-12:00 

Book club  18:15בשעה   
 

עם נחמן  – העתיד כבר כאן
פלוטניצקי מנכ"ל עמותת מילבת 
 .שמסייעת לבעלי צרכים מיוחדים

20:00-21:30. 

  פרק תהלים -מזמור לדוד 
 

                                  עם יורם חניאל

    

שיעורים(  2-3 -בימי חמישי לאורך השנה, נדאג לסדנאות קצרות טווח )כ   
 .בתחומים שונים

. הוא התחום הראשון בסדרה הינו אומנות עם האומנית תמרה רבינוביץ   
חוגים שונים. כל חוג יתקיימו שלושה  .אוקטובר-יתקיים בחודשים ספטמבר

 .בתחום מסוים ,ימי חמישי בשני יתקיים
בעלות  9:00-11:00 –ימי חמישי  , שנישעות סה"כ 4-ההרשמה לחוגים אלו ל   

 ט.הרשמה אצל יהודית עד סוף חודש אוגוס. ש"ח )כולל חומרים( 150של 
חוגים נוספים יפורסמו . )אוקטובר-להלן פירוט החוגים לחודשים ספטמבר   

 ן. ברי מועדונתן לחיעדיפות תה(. בהמשך השנ
 

מחיר לחברי . 19/9/19, 5/9/19תאריכים  .שיעור ציור על קנבסשם הסדנה: 
 ש"ח 190מחיר רגיל ₪.  150  – מועדון

 

 מחיר לחברי מועדון. 3/10/19, 26/9/19תאריכים . ציור על זכוכיתשם הסדנה: 
 ₪. 190 – מחיר רגיל₪.  150  –

 

 מחיר לחברי מועדון. 24/10/19 ,10/10/19תאריכים . שיעור קרמיקה ללא תנור
 ₪. 190 – מחיר רגיל ₪.  150  –
 

 
 

 

 מצוות הכנסת אורחים קיימת -לקחת טרמפ במכוניתך 
 
 



 "מלך בת" ועמותת אלקנה קהילת

 

 השוהים ,וילדים נשים של קבוצה, וחוויה כיף של ליום באלקנה התארחה השבוע   
 ".מלך בת" עמותת של מוכות לנשים במעונות השנה במהלך

 טעים מאוכל נהנו, בסדנאות השתתפו, במשחקייה שיחקו היום במהלך    
 .וטובה מפנקת ומאווירה

 זה יום לתרום גדולה זכות בו רואים ואנו ,זה יום מתקיים בה תשלישיה שנהה זו   
 .באהבה מהקהילה

. בביתה והילדים הנשים של האירוח על שנייברג לרונה להודות ברצוני ראשית   
 מנת על המועצה של הנוער ויחידת ההתנדבות יחידת עם בשיתוף פעלה רונה

 .גדול כוח יישר כך ועל הזה היום את לקיים
 עם יחד ,בוקר בארוחת למטעמים שדאגו ,הצפונית ולנשות וומזר דינהל תודה   

 .חדד אלדד בהנהלת העין בראש המשפחה מאפיית של נכבדה תרומה
 לארוחת דאגו מקסימות משפחות קבוצת עם יחדאשר  ,גרניק שולהל תודה   

 .וביתית מפנקת צהריים
 לנשים ופעילויות סדנאות בהתנדבות שהעבירו האנשים לכל להודות רוצים אנחנו  

 :ולילדים
 היקרות לנשים שנתנה מנדל נויהל, לילדים הפעילות על וילדיו מטוס ברטיל  

, במיוחד מרגיעים ברגעים הנשים את שפינקה זכריה יעלל, ושמחה צחוק של רגעים
 יצירות הילדים עם שיצרה שפילמן רותיל, הקטנטנים את שהפעילה טרנר ענתל

 אפל יהודהול ,מהנה תכשיטים בסדנת הנשים את השהפעיל יריזמ יסכהל, מקסימות
 .בבריכה מציל שהיה

 .תודה כך ועל שפירא נאוהו בדש להיה עם בלונים בסדנת היום את סיימנו   
 יעקובסון ופזית סרוסי אתי', בוסלוביץ איליה ולעובדיה ס"המתנ להנהלת תודה   
 .העזרה כל על בןוכמו הפיס באולם, בספרייה, במשחקייה השימוש על
 בכל היום כל במשך הילדים את שליוו שלנו הנפלא לנוער מגיעה גדולה הכי תודה   

 אלקנה, לעצמן פינוק של רגע לאימהות ונתנו קץ אין מסירותה, בבאהב הפעילויות
 ! זה בנוער זכתה

 
 

 
 



 

 

 שינוים בשעות פתיחת סוכנות הדואר

 

 18-23/8/19בתאריכים 
 

 08:00-12:30 יום שלישי  08:00-14:00 יום שני  08:00-12:30יום ראשון 

  .08:00-12:00יום שישי   08:00-12:30 יום חמישי   08:00-14:00 יום רביעי
 

 לחברי קופ"ח מכבי, לאומית ומאוחדת

 :להלן עדכון שעות פתיחת המרפאה
 21/08/19יום רביעי  חופשה. – 20/08/19יום שלישי . 07:30-09:00 18/8/190יום ראשון 

 פרופ' כהן איאן וצוות המרפאה. בברכה               .18:00-20:30ללא שינוי בין השעות 
 
 
 

 
 

   

 ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערם של
, ב"וב מליק ויצחק אפרת, ב"וב שטראוס ואיילה אסףלכה, מ

 , ב"וב אפשטיין וחנן איילה ,ב"וב שטראוס ורעות אריאל
 ב"וב כהן ואברהם שרה,ב"וב שטראוס וצפורה שלמה

 והסבהאח , האבהבעל,  על מות

 ז"לשמעון שטראוס 
 היישוב מוותיקי

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים     
 ולא תוסיפו לדאבה עוד                       

 

 אזכרה
 במלאות שלושים לפטירתה של

 ע"ה  שרה ברוקנטל

על קברה בבית  18:30בשעה  (19.8.2019נעלה ביום שני י"ח במנחם אב )
 .לקנה לגילוי מצבהבא העלמין

 

 "מורשת יהודית" באלקנה נתכנס בבית הכנסת 20:00בשעה 
 .העלות את זכרהלו ּהת      כב  ל  ה ו  ר  ש  ד ל  פ  ס  ל  

 

 המשפחה
 



 מיגון כלי רכב ביו"ש

 

משרד התחבורה פירסם נוהל מעודכן למיגון רכבי תושבי יו"ש. עיקר    
העדכון הינו בנושא הרחבת מספר משרדי הרישוי המקבלים אזרחים 

 למיגון. פרטים אפשר למצוא באתר האינטרנט של המועצה. 
 

 
 

השיעור לנשים בשבת יוצא לחופשת בין הזמנים, ויתחדש * 
 (.7.9.19בת פרשת שופטים ז' באלול תשע"ט )בע"ה בש

תודה לכל מעבירי השיעורים: הרבנית רחל שטרן, השופט    
ד"ר חזוניאל  בני יזרעאלי, פרופ' הלל ויס, ד"ר אבי דנטלסקי,

טויטו, הרב חנן חסן, ברוריה מכמן, יצחק ליפסקר, שייקה 
 גרוס, צבי אמיתי ויונה כהן. 

ירוח ותודה לנשים תודה לשושי צוריאל על הא    
 המשתתפות. קיץ טוב ובריא, פרופ' זהבית גרוס.

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

19:15 . 
, ישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 

. 22גדל דוד בבית משפח' מונוביץ מ ,19:45שני בשעה  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  צורבא'ב  עוריהש. השבוע   בפרשת

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

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

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

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

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

. לם מוזמניםכו. ו'-'ג לכיתותלבית הכנסת אחווה ורעות( 
 הפתעות לילדים. מחולקות

 



 "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי"
 

המועצה המקומית והמועצה הדתית באלקנה חברו יחדיו, גם השנה, ובמסגרת    
חודיים וימי לימוד יאירועי 'שנה תורה' ייערכו שיעורים מאלפים, מופעים י

 מעשירים, עמם נזכה להיכנס לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.
 בברכת שנה תורה!   
 

 



 



 



 



 

 

ועי!!! נו, ר שי!!!   
אתם באים כבר? 

 ם!כולם מחכים לכ
כוכבי הילדים הכי    

גדולים בישראל 
ממשיכים לנהור 
בהמוניהם לאלקנה 
אחד אחרי השני 
ולשמח את כל ילדי 
האיזור והפעם... 
ילדי אלקנה וכל 
ישובי הסביבה 
מחכים למופע 
הנהדר של כוכבי 
הילדים ״שי ורועי״ 
ממש בכיליון 

 ם.עיניי
מחיר כהרגלנו, 

המופע המסובסד 
ש״ח בלבד  30הוא 

לכרטיס ומספר 
המקומות באולם 
מוגבל מאוד! מומלץ 
לשריין כרטיסים 
מהר ככל האפשר. 

לרכישה
https://bit.ly/2YP:

K6sQ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 למעיין ואורי מהלל, להולדת הבן, * 

 נכד לקטי סמואל.  
 

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 .כתרעם לנישואי גילי  ,לציפי ושמעון ביר* 

 

 

https://bit.ly/2YPsQK6?fbclid=IwAR3YrO4VyIGFDOWJqIUjDqDGA9LwNtBgHIvAyWps6ZlKmKxK6vXEmZz12nk
https://bit.ly/2YPsQK6?fbclid=IwAR3YrO4VyIGFDOWJqIUjDqDGA9LwNtBgHIvAyWps6ZlKmKxK6vXEmZz12nk

