בס"ד ,כ"ו בתשרי תש"ף ()25.10.2019

גיליון מס' 1023
פרשת בראשית
כניסת השבת –  .17:38צאת השבת – 18:35

הרב הראשי לישראל
בהקפות שניות באלקנה
מי שלא ראה חגיגת ההקפות השניות באלקנה ,לא ראה שמחה מימיו!
אז אחרי שירד מעט הדופק ...ב"ה שזיכה אותנו הרב הראשי לישראל דוד לאו
והמחזקים.
המרגשים
ובדבריו
הגדולה
בשמחה
בהשתתפותו
תודה גדולה למועצה הדתית ולעומד בראשה שמעון רוקח ,יוזם ההקפות
והפועל רבות למען הגדלת התורה באלקנה יחד עם רב היישוב הרב שטרן.
תודה לאלירן שדה ותזמורתו המופלאה על ערב משמח ,מקפיץ ומרגש! אין
עליכם!
תודה לסניף בני עקיבא לקומונרית לחניכים ולמאות הרבות שהגיעו לחגוג
שיהיה לכולם חורף שמח ובריא!
ולשמוח!

צילומים :דני סיטרון

אחרי החגים מתחדשים באלקנה!
אחרי החגים מתחדש הכל...
באלקנה מאיצים עוד יותר את הפרויקטים הקיימים ומתחדשים
בפרויקטים נוספים!!

תושבים יקרים .על קריית החינוך החדשה באולפנה עם המבנים החדשים,
בית הספר למחוננים ומצטיינים ואולם הספורט החדש (שבקרוב ייחנך) בוודאי
כבר שמעתם ...אפילו ראש הממשלה ושר החינוך כבר הגיעו במיוחד עד אלינו
כדי לחנוך אותם.
אך ...על קריית החינוך החדשה של ישיבת ימ"ה ,עליה אנו שוקדים
ומתרוצצים כבר זמן רב בגינה במשרדי הממשלה השונים ,כבר שמעתם??
אני שמח לבשר לכם ,שבערב החג קיבלנו אישורים ממשרד החינוך לתכנון
מבנה חדש לתוספת  6כיתות חדשות לישיבת ימ"ה הכולל פיתוח חוץ
משמעותי ומגרש ספורט נוסף ,כמו גם אודיטוריום שישמש גם כבית מדרש.
כמו כן התקבל אישור משרד החינוך לתכנון בית ספר על יסודי לחינוך מיוחד
לבנים שישתלב באופן אינטגרלי עם הישיבה.
מבנים חדשים אלו יצטרפו לישיבת ימ"ה החדשה שחנכנו לפני כשלוש שנים.
לצידם יוקמו בעז"ה תוך כשנה  4גני ילדים חדשים עבור ילדי השכונה החדשה
שמתחילה ב"ה להתאכלס ,שתכנונם אושר על ידי אדריכלי משרד החינוך
ויובאו לאישור ההיתר במועצה כבר ביום ראשון הקרוב.
זוהי שוב הבעת אמון משמעותית של מדינת ישראל ומשרד החינוך באלקנה
ובחינוך המצוין שאנו מקדמים פה לתלמידי אלקנה וישובי הסביבה .זוהי שוב
הכרה והוקרה בפועלם המבורך והנמרץ של צוות הישיבה המדהים בראשותו
של הרב אודי סט ,של רשת אורט ושל מועצת אלקנה .כמובן שהשילוב של
תלמידי החינוך המיוחד באופן מלא כפי שנעשה גם באולפנה ,הנו מבורך ונדרש.
כמו בכל אחד מהפרויקטים הרבים שקידמנו ,עוד צפויים לנו תהליכים
בירוקרטיים ארוכים .נידרש לעבודה רבה וזמן של תכנונים ואישורים ,תיאום
והשגת התקציבים לבינוי ממשרד החינוך ,והדבר צפוי להיות מורכב יותר
במיוחד בתקופה זו של קיפאון במשרדי הממשלה.
אך כמי שמכיר את מחלקת הנדסה ,החינוך ,האדריכלים ,היועצים וכו'
שאמנם עמוסים מאד כבר בפרויקטים רבים אחרים באלקנה שמצויים בתכנון
וביצוע ,אנו נעשה כל שביכולתנו כדי לקדם את הקמת המבנים החדשים
במהרה ,מתוך תקווה ומטרה שקריית החינוך החדשה של ישיבת ימ"ה תוקם
בתוך כשנתיים.
אסף מינצר ,ראש המועצה
אחרי החגים שמח!

בית המדרש לתנ"ך באלקנה
בניהו בן יהוידע בעיני חז"ל – הגיבור העלום של מלכות בית דוד

פרופ' בן ציון רוזנפלד ,המחלקה לתולדות עם ישראל,
אוניברסיטת בר אילן.
ההרצאה תתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי ,ח' במרחשוון 6/11/19 ,בשעה 19:30
בדיוק בבית הכנסת אשל אלקנה.
נא להביא ספרי תנ"ך.
דמי כניסה ,לכיסוי ההוצאות – .₪ 10
הציבור מוזמן

אביב וחנן על הבמה באלקנה
 3000איש הגיעו אלינו לאלקנה מקרוב ומרחוב להופעה של הזמרים המופלאים –
אביב גפן וחנן בן ארי.
אווירת ערב חג הסוכות – כמו ארבעת המינים ,כך גם האושפיזין ,שונים ומיוחדים
זה מזה .וכשהם יחד ,מחוברים באגודה אחת ,עם ערבוב דעות וקולות מעולמות כה
שונים ,אך על במה אחת – היתה זו ההרמוניה המופלאה ,עם ישראל המאוחד
בתפארתו .צילומים :דורון רדי.

הקפות שניות באלקנה

צילומים :דני סיטרון

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

חזרה לשגרה עם יחידת ההתנדבות
יחידת ההתנדבות יחד עם כל מתנדביה שמחה לחזור לשגרה ולשלל המיזמים
הפועלים במוסדות החינוך ,במתנ"ס וברחבי היישוב.
מתנדבי "פוש לחינוך" בבית הספר ,באולפנה ובישיבה חזרו לפעילות ונוספו
ב"ה מתנדבים חדשים.
מיזם "קריאה בהנאה" שהחל שנה שעברה מתרחב לכיתות נוספות והשנה
המתנדבים יגיעו באופן קבוע לכיתות א'-ב'.
"סיפורי סבתא" בכל יום ראשון בספריית אלקנה בשעה -17:15אנחנו מחכים
לילדים החמודים.
"זה"ב בגן" פועל גם השנה בגני החובה.
"אנגלית מדוברת" פרויקט בשיתוף המתנ"ס ממשיך גם השנה ונפתחות
קבוצות חדשות.
מיזם "לי לה לו" שחוזר לפעילות אחרי עבודה מאומצת של קליטה מיון וסידור
החנות לפתיחה מחודשת.
"המועדונית הרב תחומית" הפועלת בהובלת מחלקת הרווחה חוזרת לפעילות
אחרי פגרה קצרה ומופעלת על ידי נוער אלקנה.
"משפחות מאמצות" בהובלת יחידת הנוער הפועלות כל השנה אך במיוחד
בקיץ ובתקופת החגים על מנת לתת מענה לנוער אלקנה.
כמו כן מתנדבים ממשיכים לפעול בכל המיזמים השונים הנותנים מענה
לקהל הרחב במסירות ובמקצועיות :סיירת תיקונים ,מועדון יולדות ,לווי
יולדות של 'אם לאם' ,יד שרה ,ספריית אלקנה ,חיבו"ק אלקנה ,ברוכים הבאים
לאלקנה ,הורים ערים שיוצאים בלילות עבור נוער אלקנה ,איסוף מנות מזון
עבור משפחות נזקקות ,מתנדבי מועדון  +50וקהילה תומכת וכל המיזמים
בתחום הביטחון וההצלה.
זו הזדמנות מבורכת לומר תודה ובהצלחה לכל המתנדבים החדשים
שהצטרפו וכמובן לוותיקים שממשיכים לפעול.

יום ראשון כ"ח בתשרי  27.10.19בשעה 18:45

The Book Club

יום ראשון כ"ח בתשרי  27.10.19בשעה 20:00

קתדרה – העשור הראשון בביטחון 1948-1956
עם משה חרמץ .הנושא :האיש משה דיין.

יום שני כ"ט בתשרי  28.10.19בשעה 10:30

על גנטיקה ושימושיה
עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :אפיגנטיקה האנטיקה שמעל לגנטיקה.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי ל' בתשרי  29.10.19בשעה 20:00

סעודת ראש חודש מרחשון
הסעודה תתקיים במועדון  +50בשעה .20:00
בנוסף לסעודה נארח את ידידנו יהודה גרינבוים בשירה בצבור ומצגת משמחת.
ההשתתפות בהרשמה מראש.

יום רביעי א' במרחשון  30.10.19בשעה 10:30

בוקר של תורה
עם הרב חן שריג
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי ב' במרחשון 31.10.19

בוקר של עניין – יום טיול
יציאה מרחבת נחלת הבנים בשעה  8:15בדיוק .לרשומים בלבד.

יום ראשון ה' בחשוון  3.11.19בשעה 20:00
תעלומות בהסטוריה היהודית  -קתדרה
עם אוריאל פיינרמן .הנושא" :בעקבות עשרת השבטים האבודים".

אנא שריינו תאריך זה
ביום שני  4.11.19בשעה  20:30יתקיים מופע "כשרובינא פגשה את פן"
מטעם הספרייה בשיתוף מועדון .+50
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון – ללא תשלום.

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

באלקנה מתכוננים לחורף ולשפעת
מבחינה סטטיסטית ,החורף הקרוב ,ולמרות חוסר הרצון מצידך ,יש לך
סיכוי של מעל  30%להיכנס איתו למיטה .ייתכן ואף ליחסים ארוכים יותר.
אם זה המצב אולי כדאי אז גם להכיר ולהבין את היחסים ביניכם יותר
טוב.
בהתקרב עונת חיסוני השפעת ,יתקיים בשיתוף פעולה של מתנ"ס אלקנה,
מחלקת החינוך ומועדון 'גיל הזהב' באלקנה ,ערב קהילתי בנושא חיסונים
בכלל ,שפעת ,וחיסוני השפעת בפרט.
ההרצאה תינתן ע"י ד"ר דודי שטיינר – מומחה באימונולוגיה (תורת
החיסון) ומתנדב בעמותת 'מדעת' ,וד"ר מיכל מנדלבאום – מנהלת מעבדת
ניטור השפעת הארצית.
הערב יתקיים ביום שני  11.11.19י"ג בחשוון בשעה  20:30בבית המייסדים
ע"ש מאיר שטיינר ,רח' גיבורי ישראל ( 8צמוד לביה"ס היסודי בחניון
האחורי).
הנושא חשוב – אנא שריינו תאריך זה.
הציבור כולו מוזמן ,ובייחוד קבוצות הסיכון לסיבוכי השפעת כמו מעל גיל
 ,65ילדים עד גיל  6נשים בהריון – בכל שלב ואף מי שמתכננת להיות בהריון
במהלך החורף ,ואנשים עם מחלות כרוניות .כמו כן אנשים המטפלים או
נחשפים לקבוצות אילו כמו גננות ,מטפלים ובני זוגם של מבוגרים ו/או
חולים ,חבריהם ילדיהם ,הורים לילדים צעירים ,עובדי מערכת הרפואה וכדו'.
או בקיצור כולם .הכניסה חופשית.

המדרשה לנשים באלקנה
לאחר חופשת החגים ,אנו חוזרות ללימודים במדרשה לנשים.
עם זאת ,אנו נפתח בשמחה רבה את שערי המדרשה לבנות נוספות,
אשר חשקה נפשן בלימודי תורה ויהדות.
הלימודים מתקיימים (באדיבותם של גבאי ביכ"נ "אחווה ורעות) בימי ג'
בשבוע ,בשעות ,9:00-11:45 :באולם השמחות.
בתכנית המדרשה ביום ג' הקרוב ,ל' בתשרי29.10.2019: ,
 – 9:00-9.45הרב ד"ר פנחס היימן.
 – 10:00-10:45הרבנית רחל שטרן.
 – 11:00-11.45הרב יהודה שטרן.
באנה בשמחה ,בנות יקרות ,כי מובטחים לכן ,הן שיעורים מעניינים
ועמוקים ,מפי רבנים ומרצים מהשורה הראשונה והן שיחות ידידותיות
וחבריות ,המלוות בשמחה ובקפה ומאפה.

לפני סוכות ערכנו סדנת נגרות מדהימה לעשרות צעירים באלקנה שנהנו
יחד עם חוויית בניית אדניות וארגזים לסוכה ,לחצר ולבית!
ביום רביעי השבוע פתחנו קורס פסיכומטרי לראשונה באלקנה! מהיום
הצעירים לא צריכים לצאת מהיישוב כדי להצליח בפסיכומטרי אלא
מתקיים קורס במרכז הצעירים.
בהצלחה לכל הלומדים!
***
וביום שלישי הקרוב – הרצאה על תזונה נכונה לאחרי החגים!
אנחנו אוכלים טוב בתקופה הזו של השנה ,אבל חשוב גם לדאוג
לעצמנו מבחינה בריאותית ותזונתית .הדיאטנית הקלינית מעיין דיין תדבר
על חשיבות התזונה הנכונה ,תיתן כלים להפחתת השומן העודף מהחגים
ותלמד איך יוצרים מוטיבציה לטווח ארוך ומייצרים אורח חיים בריא ,עם
תפריטים מתחלפים קלים ליישום וטעימים מאוד!
שלישי הקרוב |  20:00 | 29.10במרכז הצעירים (רחוב תלפיות .)6
הכניסה חופשית!

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

אזכרה
במלאת  16שנים לפטירתו של בעלי ,אבינו וסבינו היקר

שמשון חי מיכאליס

ז"ל

נקיים אזכרה לעילוי נשמתו
ביום רביעי א' מרחשוון  30.10.19בבית העלמין באלקנה.
תפילת מנחה בשעה  .16:00אזכרה בשעה .16:15
משפחות מיכאליס ,מאיר ומרצבך.

לדוד ושנה אבר וב"ב ,לדבי ומשה קלדרון
תנחומים על פטירת האב
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

בני עקיבא
בשמחת תורה הגיעו כל החניכים אל הסניף לתפילה והקפות ומשם התפצלו בין
בתי הכנסת השונים כדי לאפשר ריקודים ממושכים יותר בכל בית כנסת אליו מגיעים.
צוות עשייה רקדו בבית הכנסת בצפונית .תודה רבה לכל החניכים והמדריכים
התותחים -תרמתם רבות לשמחה בבתי הכנסת בישוב !!
מסע סוכות באיסרו חג בוטל בעקבות מזג האוויר .הוחלט לא לוותר ולעשות יום
סניפי מטורף עם המון פעילויות שוות בסניף! טורניר כדורגל ,משחקי ריצפה ענקים,
פיתות על טאבון ,הרקדה מטורפת ,וכמובן חולצות סניפיות! כל הכבוד לכל החניכים
שהגיעו ולצוות ההדרכה האלופים שהרימו מהרגע להרגע יום מדהים!

צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד
צוות עשייה יצא למסע סוכות של גרעיני נחשון =עשייה .במסע -התחילו בשיחה על
העיר לוד והאוכלוסייה שבה ,המשיכו במשחק שלבים ברחבי העיר ,הכירו מקומות
ואנשים מיוחדים ,ענו על חידות והשלימו משימות.
הצוות סיים בשיחה של הרב איתן שנרב ,אביה של רנה שנרב זכרונה לברכה ,ממנה
למדו על החשיבות של הצוות בקהילה ועל העשייה של משפחת שנרב בלוד.

תנועת "עוז" יוצאת לדרך!!!
תנועת עוז היא תנועת ילדים – כתות א'-ג'.
יש לנו קומונר מוכשר ומלא מוטיבציה – ראובן לוזון ,וצוות הדרכה מצוין שהורכב
מתוך חברי צוות עשייה .הצוות החדש עבר הכשרה ראשונית בתל אביב.
ישיבת צוות ראשונה היתה מקצועית ומגבשת ואוטוטו יוצאים לדרך – פרטים
בקרוב!!! ב ה צ ל ח ה.

מפגש ר"ח חשוון
כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח חשוון שיתקיים בע"ה ביום רביעי
א' מרחשוון  30.10.19בשעה  20:30בבית משפחת מלכה קליין,
שיר השירים .21
את השיעור תעביר חברתנו רונית אטיאס .הנושא" :בגשמי ברכה תברך אדמה".
בואו בשמחה .חורף בריא.
מלכה קליין

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ,ויינתן ע"י הרבנית רחל שטרן.
* 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.

סדנת קומיקס

הספרייה הציבורית אלקנה מזמינה לסדנה ,בה נלמד לאפיין ולאייר
ילדים וילדות מכל העולם ,נלמד מה מאפיין כל דמות לפי המדינה בה הם
גרים.
יום שני ,כ"ט בתשרי ,28/10 ,בין השעות .17:00-18:15
מתאים לילדי כיתות ג'-ו' .מחיר כניסה ,₪ 25
מותנה ברישום מראש במייל הספריה .Elakana.library@gmail.com

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* למילכה צלמון להולדת הנין ,בן לשירה
וישורון צלמון ,נכד לרעהו ונתנאל צלמון.
* לשירה (מבקרת המועצה) ויעקב שאול ,להולדת הבן.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

שעות פתיחת הספריה
שעות פתיחת הספרייה ספטמבר -2019יולי :2020
יום א' – 16:00-18:45 ,09:00-12:00
יום ב' – 09:00-12:00
יום ג' – 09:00-12:00
יום ד' – 16:00-18:45
יום ה' – 16:00-18:45 ,09:00-12:00
יום ו' – 09:00-11:00
בערבי חג הספרייה סגורה!

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

