
 

 

 

 

 (4.10.2019)  ף"תשרי תשב ה', בס"ד
 

   18:59  – השבתצאת  . 18:03  – כניסת השבת
 
 

     1021 גיליון מס'

וילךפרשת   

 

והמתנ"ס  ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה
 מאחלים לכל בית אלקנה 

 !חתימה טובהגמר 

 



 תזכורת: 

 זו הבשורה הגדולה  –סטודנטיות וסטודנטים 

 של מועצת אלקנה עבורכם לשנה החדשה!

 

 תושבים יקרים שלום רב!             
כפי שבישרנו, בעקבות המאמצים של המועצה ושיתוף הפעולה עם מפעל הפיס ופרח,    

טים תושבי אלקנה סטודנ 35יזכו בעז"ה כבר בשנת הלימודים האוניברסיטאית הקרובה 
 ששווה כמעט לשכר לימוד של שנה שלמה. מלגה כל אחת!₪ בסך עשרת אלפים  במלגות

יהיו  מעבר לקבלת הסכום המכובד שיסייע לרווחתם של הסטודנטים, מקבלי המלגות   
שעות שנתיות של מעורבות חברתית לטובת קהילת  150מחויבים כל אחד בהקדשת 

בני נוער וצעירים, בסיוע לתלמידים מתקשים בבתי הספר בעבודה עם קשישים,  -אלקנה 
 ובמרכז הלמידה ובפרויקטים ייעודיים נוספים.

כעת לאחר שוועדת המלגות סיימה את ההיערכות הדרושה, אני שמח וגאה להזמין    
מלגות המועצה בשיתוף  15 -אתכם, זו השנה הראשונה, להגיש מועמדות לקבלת אחת מ

מלגות  5) מלגות של המועצה שיהיו גם בשיתוף פר"ח 20-ף ל, זאת בנוסמפעל הפיס
מלגות חונכות אישית  15 -מיוחדות של התנדבות במרכז הלמידה ומרכז החדשנות, ו

 כל אחת!.₪  10,000מלגות בסך  35פר"ח(. בסה"כ כאמור, 
כל הפרטים על אפשרויות ההתנדבות השונות, דרכי ההגשה ועוד, מופיעים באתר    

 https://bit.ly/2muzXG0המועצה, בקישור: 
מלגות המועצה בשיתוף מפעל כפי שמופיע באתר, את הבקשות למועמדות ל שימו לב.   

עד ליום שישי, ת, בלינק הנ"ל שבאתר המועצה, יש להגיש אך ורק בצורה אלקטרוני הפיס
 11/10/19י"ב תשרי התש"פ, 

)לרבות התנדבות במרכז  לגות המועצה בשיתוף פר"חימאת הבקשות למועמדות ל  
   . www.perach.org.il –הלמידה ומרכז החדשנות(, יש להגיש באתר פר"ח בלבד 

אלה או פרטים בנושא המלגות )מעבר למופיע באתר( יש לפנות אך ורק למייל: לכל ש   
youngs@elkana.org.il  

אני מבקש להודות לוועדת מלגות בראשות ללי רייז, לרחלי פולק, לעודד צדרבויום     
 .טובת הפרויקט המבורךולעו"ד ענת פרידמן שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם ל

   ראש המועצה, אסף מינצר                          בברכת שנת לימודים פוריה ומבורכת!   
 

 
 

https://bit.ly/2muzXG0
http://www.perach.org.il/
mailto:youngs@elkana.org.il
mailto:youngs@elkana.org.il


 

 שנה חדשה בשכונה חדשה

 

שנה חדשה עם  שמח עבורי כראש מועצה מאשר לפתוחמה יכול להיות יותר מרגש ומ   
 שכונה חדשה! 

 ה!למשפחה הראשונה שעברה לשכונה החדשה באלקנ 4ב״ה מסרנו טופס    
למשפחת עדי ודרור גאנוניאן ולילדיהם אורי )כיתה  'יישוב טוב'ו 'בשעה טובה'ברכת   

, שקד )גן חיטה( ויובל )במעון( שעברו לבית הראשון בפרויקט 'צמרות אלקנה' של א'(
חברת נפתלי ניסן ובניו, כחלק מהשכונה החדשה שבנייתה מתקדמת במהירות וכוללת 

 ר.יחידות דיו 310
מהמשפחות הוותיקות באלקנה, מורה לחינוך  ,עופרה וחיים שוולבתם של עדי היא ב  

 ט.דס בחברת אלבימיוחד, ודרור הוא מהנ
ב"ה החלום של שכונה גדולה ומשמעותית לצעירי וצעירות אלקנה הולך ומתגשם מול    

 ו!עינינ
תודה גדולה לעובדי מחלקת הנדסה ובראשה למהנדס המועצה אדריכל אסף וולף על    

 ר.הליווי והטיפול המסו
תודה לרה"מ בנימין נתניהו, לשר החקלאות אורי אריאל ולשר יואב גלנט, שניהם    

וכן לחברת  ,בעבר שרי הבינוי והשיכון, על הסיוע האישי והמשמעותי לקידום השכונה
שרובה המוחלט צפויה להתאכלס  ,על הפיתוח המואץ והמוצלח בשכונה החדשה 'ערים'

 ה.בשנה הקרוב
 ח.בה של משפחות חדשות והמשך בניין ופיתושנזכה לשנה של קליטה טו   
 ראש המועצה, אסף מינצר                                         ה!שנה טובה לכל בית אלקנ   
 
 

 
 



 בני עקיבא
די יהשבט שובץ לתפק שבט דורות.חברי בשבועיים האחרונים נכנסו לתפקידם    

התנדבות בצוות עשייה = גרעין אריאל ולהדרכה בסניף אלקנה וגם בעץ אפריים. 
 מאחלים להם הצלחה רבה! 

ב"ה נרשמו  סרו חג סוכות.יהשבוע נגמר הרישום למסע סוכות שייערך בעז"ה בא   
  !חניכים!! כל הכבוד לנרשמים 300מעל ל

תודה לחן ביר על השיעור  מנחה, שיעור, ערבית. בצום גדליה קיימנו בסניף מש"ע =   
 המרתק .

 
 צוות עשייה לזכר אריאל חובב הי"ד

השבוע החלו ההכנות לקראת שוק ארבעת המינים המסורתי של גרעין אריאל!! שתי    
 לבחור את האתרוגים המהודרים ביותר.  לבני ברקיצאו קבוצות 

ציבי לפעילות ההכנסות משוק ארבעת המינים הם המקור התק – שימו לב!!!  
 . ההתנדבות של הגרעין

מוזמנים בשמחה לקנות ולהיות שותפים לעשייה ההתנדבותית של גרעין   
 אריאל.

 המכירה תחל במוצאי יום כיפור ותמשך עד סוכות.  
ובכל שנה מביא עד אלקנה את הסטים  ,חובב שעוזר ומלמד ויוזםתודה רבה לנסים   

 המהודרים ביותר.
 

 
 



ביום ראשון ערב ראה"ש תהיה קבלת חולים במרפאה 
 ? 09:00 - 07:30בין  השעות 

 20:00בשעה  6.10.19יום ראשון ז' בתשרי 

 חוויה מהמוסיקה
 שנה להולדתו. 250לודוויג ואן בטהובן,  :הנושא עם אפרת פרומר.

 

 30:10בשעה  7.10.19ח' בתשרי יום שני  

 נפלאות מזג האוויר

תאור התפתחות המטאורולוגיה  – "יומו של חזאי" הנושא: סמן.צחי וקעם 
 .העומדים לרשותו של החזאי והכליםהמודרנית ושיטות חיזוי מזג האוויר, 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 יום רביעי: יום כיפור
 

 9:00בשעה  10.10.19י"א בתשרי יום חמישי 

 אין פעילות במועדון

 .14.11.19קרמיקה נדחית לתאריך סדנת ה
 חוגי הספורט והיוגה יחזרו לפעילות לאחר החגים.

 

 נתראה במועדון לאחר החגים
 

 20:00בשעה  22.10.19שלישי כ"ג בתשרי יום 

 עולם הולך ונעלם
  –"איי ג'ורג'יה הדרומית הנושא:  .עידן צ'רניעם 

  .מסע בעקבות שקלטון לקוטב הדרומי"
 

 3010:בשעה  23.10.19רביעי כ"ד בתשרי יום 

 בוקר של תורה
  ."סיפורי חסידים"הנושא:  .הרב אנגלמןעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 ללא תשלום. –חברי מועדון ₪.  40דמי כניסה 
 

 

 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .השופט בני יזרעאלי ויינתן ע"י ,צוריאל

 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
נשים . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 

 ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
 
 
 
 

 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 
   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך   ,11:30
. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  שבת-בבבלי



 
 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז

 

ביום חמישי השתתפנו בערב לימוד משמעותי ומעורר עם עודד גלעד והרב חגי    
 לונדין על עשרת ימי תשובה והכנה ליום כיפור.

*** 
מיד לאחר החגים נתחיל בקורס פסיכומטרי לצעירים ליד הבית. עוד ניתן    

 פסיכומטרי ליד הבית!: מקומות אחרוניםנשארו  – להירשם
שמגיע לאלקנה עם המורים הטובים והשיטות  High-Qקורס של חברת    

 החדשניות!
 ₪! 3,500 רק  . עלות:יתקיים בימי ראשון ורביעי בבוקרהקורס    

 .072-3-950895 –מוקד היי קיו  לפרטים והרשמה:
*** 

 !לדרך יוצאות 2020ת תש"פ / ות לאלקניסטים לשנמילג – הבטחנו וקיימנו   
! ₪ 10,000במילגות בסך סטודנטים תושבי אלקנה יזכו כבר בשנה"ל הקרובה  35   

 ה!ה ששווה כמעט לשכר לימוד של שנה שלממילג
שעות שנתיות של מעורבות חברתית  150ות יחויבו להקדיש מילגמקבלי ה   

רים, במרכז הלמידה בעבודה עם קשישים, בני נוער וצעי – לטובת קהילת אלקנה
 ובפרויקטים ייעודיים נוספים.

ות המועצה בשיתוף מפעל הפיס יש להגיש אך מילגאת הבקשות למועמדות ל   
כל הפרטים  .11/10/19ורק בצורה אלקטרונית, עד ליום שישי, י"ב תשרי התש"פ, 

על אפשרויות ההתנדבות השונות, דרכי ההגשה ועוד, מופיעים באתר המועצה, 

 . https://bit.ly/2muzXG0 בקישור
ופיע באתר( יש לפנות אך ורק ות )מעבר לממילגלכל שאלה או פרטים בנושא ה   

 .youngs@elkana.org.ilלמייל: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ס"דב
 

 אמונה תנועת האשה הדתית לאומית
 סניף אלקנה

 

 ה ז מ  נ  ה
 

 חברות יקרות.   
אתן מוזמנות לערב התעוררות שיתקיים, אי"ה, בין כסה לעשור ביום ראשון    

, בבית משפחת רכטמן רחוב שושנת 20:30( בשעה 6.10.2019ז' בתשרי תש"ף )
 .3העמקים 

מרצה במכללת אורות ובמדרשה  ,ד"ר לאה הימלפרבאת השיעור תעביר    
 . יום הכיפורים במנהרת הזמןלנשים באוניברסיטת בר אילן.  הנושא: 

 אנו מצפות להשתתפותכן.   
אמונה מברכת אתכם בבברכת שנה טובה, שנת שלום ובטחון, שנת   

 התחדשות וצמיחה ובעיקר עזרה לזולת.
 מרים רכטמן ויהודית מרקס

 

https://bit.ly/2muzXG0?fbclid=IwAR10FmgkxpqL-JfsrK0m0dJ5t-Rqz-JDPs4FNeJ-PNxvSc-_npIMstB4AEA


 עמותת "פוש" אלקנה – מתנדבים בחינוך
 

השבוע התקיים מפגש למתנדבי "פוש לחינוך" שפועלים במהלך כל השנה בכל    
 במפגש השתתפו המתנדבים היקרים, נציגי מוסדות החינוך מוסדות החינוך.

 וראש המועצה אסף מינצר אשר ברך את הנוכחים לקראת השנה החדשה.
יבוד טעים והרצאה מעניינת של דגנית שניר בנושא "כלים המתנדבים נהנו מכ   

  אימוניים לקידום למידה".
בהזדמנות זו אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לכל המתנדבים שהחלו לפעול    

 ולכל התלמידים היקרים. ,בתחילת השנה במוסדות החינוך
 וי המתנדבים ועשייהלסיום ברצוני להודות לרכזת הפרויקט אסתר המלי על לו   

 כל השנה. מבורכת במהלך

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 כות מתפרסם על פי בקשת המשפחותתוכן הבר

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לנורית ואיתי הוברמן, להולדת הבן, נכד * 

 שושן ורינסקי.-למרים וחגי הוברמן, ולמשפחות בן  
 ומתן גורודיש, להולדת הבן, נכד לשרה ואסי כץ. להילה* 

 ורועי בן למירי  ,להולדת הנכד יוסף חיים ,לרחל קורצמן* 
 .קורצמן  

 

כל המידע של המועצה נמצא באתר 
https://www.elkana.org.il/index.php 

 

 מזל טוב לבר/בת מצווה
 

 נכד רועי, לרעות ואריאל שטראוס, לבר המצווה של * 
 ותבדל"א מלכה שטראוס. לשמעון ז"ל  

 

 דיירים החדשיםלברכות 
 

 המעבר לבית הקבע  עם ,לברכה וניצן ימין* 

 .(20רחוב טורי זהב ) 165-בשכונת ה  
 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php


 

 
 


