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שי!!! רועי!!! נו ,אתם באים כבר? כולם מחכים לכם!
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 עיניים.
כהרגלנו ,מחיר המופע המסובסד הוא  30ש״ח בלבד לכרטיס ומספר המקומות
באולם מוגבל מאוד! מומלץ לשריין כרטיסים מהר ככל האפשר.
לרכישה:https://bit.ly/2YPsQK6

נא לנעול את הדלתות מחשש פריצות
תושבים יקרים .במהלך החודשים האחרונים אירעו מספר התפרצויות לדירה
ביישובים אורנית ,שערי תקווה ,והתפרצות אחת לבית בשלבי בניה מתקדמים
באלקנה ,מתוך הדירה נגנב רכוש יקר ערך.
מיד עם הגשת התלונה בוצעו פעולות חקירה ובסיוע של מחלקת ביטחון ,זוהה רכב
וחשוד ע״י מצלמות האבטחה ,בוצע חיפוש עפ״י צו בדירתו של חשוד תושב מרכז
הארץ הרכוש נמצא והושב לבעליו .החשוד נעצר והודה במיוחס לו.
תושבים יקרים :אנא הקפידו לנעול את הבית בזמני המנוחה וכן בעת יציאה מן
הבית ,לא להשאיר חלונות תריסים פתוחים פירצה קוראת לגנב.

לבעלי הדירות בשכונה החדשה ובתים בשלבי בנייה מתקדמים :הקפידו לא
להשאיר רכוש יקר ערך ללא השגחה/הגנה.
השוטר הקהילתי ביחד עם מחלקת ביטחון הישוב עושים הכל על מנת לשמור
עליכם ועל רכושכם ,עיזרו לנו ביחד לשמור על הבית.
מוטי קבסה ,השוטר הקהילתי.
שלכם ובשבילכם.

המדרשה לנשים ב"אחווה ורעות"
הננו שמחות להודיע ,כי הלימודים במדרשה לנשים באלקנה עומדים להתחיל
בקרוב .השיעורים מתקיימים בביהכ"נ "אחווה ורעות" בשכונת ה ,165-ויתחדשו
בע"ה ביום שלישי ,ג' באלול .3.9.2019 ,התכנית ליום זה ,היא:
 – 9:00-9:45הרב ד"ר פנחס היימן.
 – 10:00-10:45הרבנית רחל שטרן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
להלן שמות המרצים שילמדו בשנת הלימודים התש"פ :הרב יהודה שטרן .הרב
ד"ר פנחס היימן .הרב מיכאל ברום .הרבנית רחל שטרן .ד"ר מנחם כץ .הרב יורם
לוזון .הרב מאיר גרוזמן .הרב זאב הס .הרב אביחי קצין .יהודית מרקס .צחי פנטון.
ד"ר יעל יצחקי.
באדיבותו של ראש המועצה ,אסף ,צירפנו השנה מגידי שיעורים נוספים וצפויים
לנו שיעורים בנושאים שונים ומגוונים .יהיה בע"ה מעניין!
בנות יקרות מאלקנה ומיישובי הסביבה ,המדרשה פועלת עבורכן .תלמידות
המדרשה הוותיקות תשמחנה לקבל לשורותיהן בנות חדשות מכל הגילאים ,שכן,
התברכנו בנותני שיעורים מן השורה הראשונה.
כמו-כן ,אציין את האווירה המאוד מיוחדת ,את הגיבוש החברתי ואת השמחה
אשר נוצרת מדי יום שלישי במפגש החברות ,כמובן ,בהפסקות שבין השיעורים.
אנו מודות לקהילת "אחווה ורעות" על השימוש באולם השמחות – שם מתקיימים
השיעורים וכן ,ליו"ר המועצה הדתית שמעון רוקח על התרומה החלקית של הכיבוד.
באנה בשמחה ,בנות יקרות ,כי הנאתכן מובטחת.
לצורך פרטים אפשר להתקשר לחנה .0502282358
שבת שלום ולהתראות בשיעורים.

רפסודיה
השנה זכינו לראשונה להצטרף לרפסודיה של החברה למתנ"סים .בוגרי כתה ט'
צלחו את הכנרת על גבי רפסודות עשויות קנים וחביות שבנו בעצמם .בסופ"ש
שעבר שהו הנערים יומיים בחוף חוקוק .ביום רביעי הם בנו ,וביום חמישי המפרס,
המקושט על ידי הנערים ,עלה על המים והרפסודה החלה לשוט במהירות עד לחוף
גולן .השייט ארך כשעתיים בהם נהנינו מהנוף ,מהמים ומהחברה .בסיום המשט
חיכה לנו אסף מינצר ראש המועצה .זו היתה חוויה נהדרת!!

משפחות מאמצות
במשך הקיץ יצאו חמשת המשפחות המאמצות – שפירא ,צדרבוים ,חן,
יהושע וברסטל – לסופי שבוע עם הנוער שלנו .מדובר בהשקעה רבה של
מחשבה וזמן בתיאומים ,בחיפוש מקום מתאים ובעל ערך חינוכי ,בהתמסרות,
הקשבה ואחריות רבה המיצרת חיבור בתוך השבט ובינם לבין ההורים
המאמצים ,חיבור שמייצר שיח חשוב ואוזן קשבת של מבוגר נוסף.
משפחת ברסטל ושבט הנני (מסיימי כתה י') טיילו בנחל הקיבוצים .משם
נסעו למלכישוע – מרכז טיפולי לגמילה מסמים ואלכוהול ,שמעו שיחה בנושא
התמכרויות והתפקיד של כל אחד מהם בעזרה לחברים שנקלעים למצוקה .הם
שמעו סיפור אישי ,נהנו מפעילות  ODTשלימדה על חשיבות עבודת הצוות
והיחיד ביחס לחברה .משם נסעו ללינת שטח בגן הלאומי כוכב הירדן .בלילה
סיירו במבצר ובבוקר יום שישי שוב טיול וחזרה לפני שבת.
משפחת צדרבוים ושבט ציון יצאו לשבת בברוש הבקעה .המקום הינו כפר
המיועד לתלמידים שנפלטו מכל המסגרות החינוכיות וזהו מוצאם האחרון .הם
זכו לשמוע שיחה מרתקת ממחנך בכפר שסיפר על המקום ,על הקשיים איתם
מתמודדים ועל הבעיה המרכזית שכמעט כל התלמידים משתמשים בסמים
ברמות התמכרות שונות .הוא דיבר עם הנוער על הסכנות ועל הקושי להיגמל,
על כך שתלמידים מחליטים להיגמל ואחרי תקופה חוזרים בחזרה ועל
ההשלכות של העישון על התפקוד שלהם .הוא הצליח לגעת בחברה והותיר
רושם רב.
זו הזדמנות להודות למשפחות גם על השגרה שבה בכל שבת שניה אתם
מחליפים את שעות השינה שלכם בישיבה עם בני הנוער שלנו תודה רבה!!
בני עקיבא
השבוע החלו מחנות הקיץ לשבטים הגדולים .מחכים לשמוע חוויות!!

לקחת טרמפ במכוניתך -
קיימת מצוות הכנסת אורחים

יחידת ההתנדבות מארחת את עמותת "בת מלך"
בשבוע שעבר אירחנו קבוצה של נשים מעמותת "בת מלך" .אחרי האירוח קיבלנו מאחת
הנשים שהשתתפה ביום זה את מכתב התודה הבא:
"משפחה .מה קופץ לכם בראש כשעולה המילה הזאת? אמא .אבא .ילדים .סבא וסבתא.
שולחן שבת .חגים .שמחות .קצת מריבות .ביטחון .ודאות .המשכיות .בטח יש עוד כמה
מילים ,הרי משפחה נמצאת בלב החיים שלנו.
"אצלנו ב"בת מלך" המילה היפה הזאת ,משפחה ,הסתבכה .היא טעונה בהרבה מחשבות
בכלל לא פשוטות .כלומר ,גם אצלנו כמו אצל כולם ,משפחה היתה מקור כל התקוות
והחלומות ,גם אנחנו חיפשנו ביטחון ,רוגע ובעיקר אהבה ,אבל החלומות שלנו ,לפחות
בינתיים ,עלו על שרטון.
" כל אחת מאתנו מצאה את הכוח ברגע מסוים לקום ולשנות ,לצאת משגרת הכאב
ולבחור לנצח .אצל חלקנו היה זה אחרי כמה שבועות קשים של אלימות פיזית ונפשית,
ואצל כמה מאתנו זה קרה אחרי שנים רבות .רבות מידי.
"את המסע האישי שלנו אנחנו עושות בשקט ,הרחק מאור הזרקורים ,במקום נפלא
שהוקם על ידי עמותת בת מלך .שם אנחנו עטופות באהבה ,בצוות מקצועי מסור ,אבל גם
חיות בבית אחד ,כמה נשים ,עשרות ילדים והמון שאלות .הם שואלים על אבא ,הם מנסים
להבין את המורכבות הזאת שאליה נקלעו ,הם שואלים על העתיד ,ובמידה רבה הם מנסים
להבין אם יש להם סיכוי לבנות ביום מן הימים משפחה שתצליח .אם יהיה בכוחם להעניק
בבוא העת לילדיהם את מה שהם לא קיבלו.
"השאלות וההתמודדות יומיומיים ,אבל איכשהו בשנת הלימודים ,שגרת חיי המקלט
ומטלות הלימודים מרככות מעט את ההתמודדות .הקושי מועצם בשבתות ובחגים ,אז
המשפחתיות חסרה כל כך ,ההליכה לבית הכנסת עם אבא ,הקידוש המשפחתי ,המאכלים
המוכרים ,בכל מוצאי שבת וחג צריך לאסוף כוחות ולהתחיל מחדש.
"ויש מן תקופה כזאת שבשבילנו היא כמו שבת ארוכה שנמשכת חודשיים – החופש
הגדול.
"התקופה הזאת שבכל בית מאתגרת אבל גם מאפשרת זמן משפחתי ממושך ,נופש
משפחתי קייצי ,קייטנות וכיופים ,הופך אצלנו למשוכה נוספת במרוץ המכשולים .הגעגוע
לחיים 'הרגילים' צף ,השאלות מתעצמות ,ואתם החרדות .אם כל משפחה זקוקה לנופש
מפעם לפעם ,נשים וילדים השוהים במקלט זקוקים לכך על אחת כמה וכמה.
אבל איך? ולאן? ומי יממן? ואולי עדיף שלא לקוות למה שממילא לא יתגשם.
"אבל בקיץ האחרון זה התגשם .התגשם בגדול.
"אחד הימים המעצימים מבחינתנו היה אצלכם בישוב אלקנה.
"רונה שנייברג וקרינה בן-דוד ,נשים מדהימות שזכינו להכיר ,יחד עם נוער הישוב
ומתנדבים רבים נוספים הרימו במו ידיהם יום כיף מיוחד שכל כולו נועד למען נשות בת
מלך וילדיהן .יום עמוס וגדוש בחוויות בו כמעט שכחנו מהקשיים והמורכבויות המלווים
אותנו .בריכת שחיה .סדנאות .הופעת סטנדאפ של נויה שהתחברה לנימי נפשנו ושחררה
אותנו לחלוטין ,טיפולים מפנקים ,אוכל טעים ובעיקר – נוער מדהים שהפך לאחים גדולים
של ילדינו – בילה איתם ואפשר לנו האימהות קצת להתנתק ולהתרגע .דבר שכלל אינו מובן
מאליו עבור נוער שרק רוצה להיות בחופש וליהנות מהרגע.
"החופש ,החוויות ויותר מכל – החום האנושי והלב הענק שפגשנו ,החזירו לנו את

"החופש ,החוויות
ויותר מכל – החום
האנושי והלב הענק
שפגשנו ,החזירו לנו את
הנשימה ,את השמחה
והידיעה שיש בשביל
מה.
"בדרך חזרה הבטחנו
לעצמנו שביום מן
כשהאור
הימים,
שבקצה המנהרה יהפוך
מקלישאה למציאות של
בכל
נחפש
חיים,
מאודנו קהילה כמו
שלכם ,ונמצא את
עצמנו
עצמנו בצד האוהב שמצליח לתת מעומק הלב רצינו לומר לכם תודה ,נשות מקלטי בת
מלך.
"זו הזדמנות נוספת להודות לכל המתנדבים אשר סייעו להצלחת והפעלת יום זה".

יום ראשון כ"ד באב תשע"ט 25.8.19
 Book clubבשעה 18:15
העתיד כבר כאן – עם נחמן
פלוטניצקי מנכ"ל עמותת מילבת
שמסייעת לבעלי צרכים מיוחדים.
.20:00-21:30

יום שני כ"ה באב תשע"ט 26.8.19
10:30-12:00
מזמור לדוד  -פרק תהלים

עם יורם חניאל

בימי חמישי לאורך השנה ,נדאג לסדנאות קצרות טווח (כ 2-3 -שיעורים)
בתחומים שונים.
התחום הראשון בסדרה הינו אומנות עם האומנית תמרה רבינוביץ .הוא
יתקיים בחודשים ספטמבר-אוקטובר .יתקיימו שלושה חוגים שונים .כל חוג
יתקיים בשני ימי חמישי ,בתחום מסוים.
ההרשמה לחוגים אלו ל 4-שעות סה"כ ,שני ימי חמישי –  9:00-11:00בעלות
של  150ש"ח (כולל חומרים) .הרשמה אצל יהודית עד סוף חודש אוגוסט.
להלן פירוט החוגים לחודשים ספטמבר-אוקטובר( .חוגים נוספים יפורסמו
בהמשך השנה) .עדיפות תינתן לחברי מועדון.
שם הסדנה :שיעור ציור על קנבס .תאריכים  .19/9/19 ,5/9/19מחיר לחברי
מועדון –  .₪ 150מחיר רגיל  190ש"ח
שם הסדנה :ציור על זכוכית .תאריכים  .3/10/19 ,26/9/19מחיר לחברי מועדון
–  .₪ 150מחיר רגיל – .₪ 190
שיעור קרמיקה ללא תנור .תאריכים  .24/10/19 ,10/10/19מחיר לחברי מועדון
–  .₪ 150מחיר רגיל – .₪ 190
סעודת ר"ח אלול ל' אב 31.8.19
לתושבי אלקנה ושכנותיה שלום וברכה!
נשמח אם תשתתפו עמנו בסעודת ר"ח אלול ,שתתקיים אי"ה במוצ"ש ל' אב
( 31באוגוסט) בשעה  21:00במועדון .+50
במסגרת הסעודה תינתן הרצאה ע"י הרב שי פירון בנושא" :הרהורים לקראת
הימים הנוראים הבעל"ט".
כיצד נרשמים? מתקשרים בהקדם לחנה בז'סקי 050-7916996
בברכה נאמנה צוות ההיגוי – משפ' בן ששון ,בז'סקי ,גלעדי מרקס והורוביץ.

לידיעת התושבים :כל המידע בנושאי ברכות ,אירועים ,רכישת
המועצה
באתר
נמצא
ועוד,
למופעים
כרטיסים
 .https://www.elkana.org.il/index.phpמוזמנים להיכנס ולראות.

לפיני נדב
תנחומים על פטירת אביך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד
מכל בית אלקנה
אזכרה

ש ֹות ִמ ְשפטָוְ ַאהֲ ַבת ֶח ֶסד
ִ
"ה ִגיד ְלךָ אדם ַמה ט ֹוב ומה ה' ד ֹו ֵרשָ ִמ ְמךָ ִכי ִאם עֲ ׂ
וְ ַה ְצ ֵנעַָ לֶ ֶכת ִעם אֱ לֹקיך" ָ

במלאות שש שנים לפטירתו של בעלי ,אבינו ,סבנו ואחי היקר

שלמה חנוך קליין

זכרו טוב
נתכנס בבית העלמין באלקנה ביום שישי ,כ"ט באב 30.8.19 ,בשעה .9:00
לאחר מכן יתקיים בביתנו (רח' שיר השירים  )21לימוד משניות ושיעור.
בבואכם נתכבד.
מלכה קליין והמשפחה

* השבת פרשת 'עקב' בשעה  ,18:15ילמד ד"ר צפתי את ספר
זכריה .בשעה  19:00ילמד ד"ר יגאל צעידי שחזר משליחות.
* 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 .ערבית 20:45-21:35 .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.

יש הופעות מסוימות באלקנה ,שכולם ,פשוט כו-לם יוצאים מהן עם חיוך חיוך
רחב על הפנים ועם שמחה גדולה בלב .הופעה מן הסוג שמטעין אותך באנרגיה
מטורפת!
ההופעה הקרובה של טיפקס? בול מאותו הסוג! מילה שלנו? לא תפסיקו
לזמזם את שרשרת הלהיטים האהובים והלב ירקוד כל הדרך חזרה הביתה.
אז מה הפלא שלמעלה ממחצית הכרטיסים כבר נחטפו!
לרכישה כנסו אל https://bit.ly/31aFvVr
מספר המקומות באולם מוגבל .אל תחכו לרגע האחרון כי לא יישאר...

כללית:
קופ"ח
המרפאה יוצאת
לחופשה מרוכזת
25.08.19-30.08.19

עבודות אלומיניום וזגגות

שיפוץ כל

ויטרינות לסגירת מרפסות.
תריסים חשמליים.
רשתות נגד יתושים וחרקים.
מקלחונים ,אמבטיון
תיקוני כל חלונות אלומיניום ותריסים.

תריס הזזה.
חלונות כיס.

שירות תיקונים :החלפת גלגלים ,החלפת זכוכיות ,תיקון תריסים חשמליים,
תריסי הזזה.
חזרנו לעבודות שיפוצים :אינסטלציה קרמיקה ועוד.
לפרטים ניתן לפנות אל נחמיה טויטו ,050-6897626 ,שערי תקווה

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
*
*
*
*
*
*

ללירון וניר חזן ,להולדת הבת רוני ,נכדה
לציונה חזן.
לשושנה וישי שרי ,להולדת הבן ,נכד לחנה ויצחק שרי.
לפנינה וצבי מואטי ,להולדת הנינה ,בת
לערגה וידידיה פורר ,נכדה לדורית ודני ימיני.
ל ברנדה ואבינועם עודד להולדת הנכד בן לאסתר ולנתנאל
עודד.
לאורנה ויוסי זייתון להולדת הנכד בן לויקטור
ויעל זייתון.
ליוסי אלימלך להולדת הנכדה דר ,בת למאור וענבר.

מזל טוב לבר/בת מצווה
* לעדי ואמיר שור לבר המצווה של נדב ,נכד לחנה וטוביה
ארליך ולשושי וחיים שור.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

למועצה המקומית אלקנה דרושים/ות:
מכרז חיצוני מס'  :10/2019רבש"צ –  100%משרה.
מכרז חיצוני מס'  :11/2019קב"ט רשותי ומוס"ח –  100%משרה.
לקבלת תיאור התפקידים המלא ושליחת קורות חיים ניתן לפנות במייל
 moran@elkana.org.ilעד לתאריך  05/09/19בשעה .14:00
למועצה המקומית אלקנה דרושים/ות:
סייעות/ים פרטניות/ים ורפואיות/ים – לפי זכאות התלמיד.
קב"ס/ית – מילוי מקום לחל"ד –  50%משרה.
לקבלת תיאור התפקידים המלא ושליחת קורות חיים ניתן לפנות במייל
 moran@elkana.org.ilעד לתאריך  29/08/19בשעה .14:00
לישיבת ימ"ה אלקנה דרוש/ה:
סייע/ת כיתתי/ת
לקבלת תיאור התפקיד המלא ושליחת קורות חיים ניתן לפנות במייל
yama.elkana@gmail.com
לידיעת התושבים :כל המידע /ברכות/אירועים /רכישת כרטיסים למופעים
ועוד ...תנסח איך שנראה לך שימשוך את העין נמצא באתר המועצה

יש הופעות מסוימות באלקנה ,שכולם ,פשוט כו-לם יוצאים מהן עם חיוך רחב
על הפנים ועם שמחה גדולה בלב .הופעה מן הסוג שמטעין אותך באנרגיה
מטורפת!
ההופעה הקרובה של טיפקס? בול מאותו הסוג! מילה שלנו? לא תפסיקו
לזמזם את שרשרת הלהיטים האהובים והלב ירקוד כל הדרך חזרה הביתה.
אז מה הפלא שלמעלה ממחצית הכרטיסים כבר נחטפו!
לרכישה כנסו אל https://bit.ly/31aFvVr
מספר המקומות באולם מוגבל .אל תחכו לרגע האחרון כי לא יישאר...

