
 

 ה!!!יש לנו אלופ
אלקנה כולה נרגשת ומברכת את מעיין זוננשיין, רק בכיתה ח' אך כבר אלופה    

ליית זהב באליפות אירופה באקרובטיקה והביאה גאווה שזכתה במד ,אמיתית
 ל!עצומה לאלקנה ולמדינת ישרא

טראוס ולכל שברכות להורים ג'רמי ויעל זוננשיין, לסבא וסבתא שלמה וציפורה    
 ה!המשפח

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 (1.11.2019)  ף"תש ג' בחשוון, בס"ד
 

   17:29  – השבתצאת  . 16:31  – כניסת השבת
 
 

     1024 גיליון מס'

נחפרשת   

 

 



  –דיור מוגן באלקנה 

 החלום הופך למציאות של ממש!
 ברכות! –פרוטיאה באלקנה 

  

 !תושבים ותושבות יקרים   
אני שמח ונרגש להודיעכם כי בשעה טובה זכה היזם יהושע שפונדר, בעליה של    

חברת פרוטיאה, אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום הדיור המוגן, במכרז 
 וגן באלקנה! להקמת הדיור המ

ליזם הזוכה בתי דיור מוגן בעלי מוניטין מעולה, הבנויים ופועלים בסטנדרט גבוה.    
יאה בכפר' במושב בני דרור הידועים שבהם 'פרוטיאה בהר' במושב שורש וכן 'פרוט

כעת בעז"ה גם יוקם דיור מוגן איכותי לציבור הדתי לאומי כאן אצלנו  .שבשרון
 באלקנה. 

שיושלמו ההליכים הביורוקרטיים, יבוצע הליך תכנוני מהיר ותחילת כעת, לאחר    
 הבניה, כך שניתן לצפות שתוך ארבע שנים המבנה יהיה בנוי ומוכן לאכלוס.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תהיה גם הראשונה לדאוג לוותיקי  ,אלקנה, שהנה מחלוצות ההתיישבות ביו"ש   
ולמעשה בית  ,אלקנה והשומרון ולהקים את בית הדיור המוגן הראשון והייחודי עבורם

זור המרכז לציבור הדתי לאומי. אין לנו ספק יהדיור המוגן המשמעותי ביותר בא
שוב ובכל האיזור ישהמיקום האטרקטיבי של אלקנה וקרבתה למרכז הארץ, הביקוש בי

דיור איכותי לאוכלוסיה המבוגרת, זהות הרשת הזוכה בעלת הניסיון הרב לפתרון 
 ושאר יתרונות, יהוו אבן שואבת למצטרפים רבים. 

התושבים הוותיקים הרבים באלקנה אשר היו חלוצים לפני המחנה, יוכלו להמשיך   
 לחיות כאן עמנו, בסביבה המוכרת, במקום אותו בנו בזיעת אפם, לצד ילדיהם, נכדיהם

 .וניניהם

 
 



צפוי כי השכונות הוותיקות באלקנה יתחדשו במשפחות צעירות רבות שיחליפו     
 בעתיד את הוותיקים שיבחרו לעבור לדיור המוגן. 

שיווק השטח בהצלחה, יעמיד לרשות מועצת אלקנה מקורות תקציבים ניכרים, אשר    
עדים  יאפשרו לנו להמשיך את תנופת ההתחדשות בכל שכונות היישוב, שכולנו

 ושותפים לה, אף ביתר שאת. 
זוהי הזדמנות נוספת עבורי להודות לחברי המועצה ובראשם לסגני וחברי עו"ד    

להנהלת המשרד  –טוביה ארליך, על ההובלה המשותפת של הפרויקט, למשרד השיכון 
והמחוז, לחברי צוות ההיגוי מוותיקי אלקנה וכמובן למחלקת הנדסה ולאדריכלים 

 לאות כדי שנוכל להגיע ליום הזה. שעבדו ללא 
בנימה אישית, אוסיף תודה גדולה וגעגועים לאמי צביה מינצר ז"ל ש"ראתה את     

תה וכית ,קטיל"א כבר לפני שנים את הקמת הפרוידהנולד" ודחפה יחד עם אבי שיב
ותיקי היישוב שהיו שותפים לבדיקת הצרכים רגליה יחד עם קבוצה נפלאה של 

ת הדרך. בו בעת שציינה בפניי בעצב בתקופה לפני פטירתה, שלא והתכנון מתחיל
תזכה לצערה ליהנות מהבית שייבנה, היא הביעה סיפוק רב מכך שלחבריה וותיקי 
אלקנה ולדורות הבאים יהיה פיתרון מגורים איכותי ומכובד שיאפשר להם להזדקן לצד 

 משפחותיהם כאן באלקנה. 
ב"ה אלקנה וחזונה ממשיכים להוביל את האיזור כולו לשגשוג, לצמיחה    

 ולהתחדשות, בכל מישורי החיים ובכל הגילאים.
 ראש המועצה, אסף מינצר                                . שלכם בהתרגשות וסיפוק ניכרים 

 

 בית המתנדבים הגדול לחירום! :בקרוב באלקנה

 

 ה!עותי של ההיערכות לחירום הסתיים בהצלחפרויקט נוסף לחיזוק משמ   
 בשעה טובה הסתיימה בנייתו של מחסן החירום החדש בכניסה ליישוב, לצד תחנת   

  הדלק.
במהלך סיורו באלקנה של נוחי מנדל, ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון,    

 צוותו, הוא כיבד אותנו בקביעת המזוזה במחסן החדש. יחד עם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במחסן החירום מאוחסן כל הציוד הדרוש לחירום ובתקופה הקרובה יושלם ציוד   
במקום על ידי משרדי הממשלה. במתחם הוקמה גם סככה לנגררים ולגנרטורים  נוסף

 חירום. לשעת
ראש היחידה להתיישבות ציין לשבח את היערכותה של המועצה בשנים האחרונות   

ת חירום, בין השאר בהקמת תחנת הכיבוי, מד"א המרחבית את המענה לשע וראייתה
מרכז ההפעלה לשעת חירום, מחסן חירום, מוקד מבצעי, נגררי , והשיטור הקהילתי

  ועוד. גנרטורים וציוד לשעת חירום
 
 

 
 



 כמו כן סוכם על תקצוב פרויקטים חדשים בתקציבים משמעותיים שיצאו לביצוע כבר  
במהלך השנה הקרובה והמרכזי שבהם הנו השלמת מרכז החירום של אלקנה באמצעות 

מתנדבים גדול בעלות כמיליון ש"ח שייתן מענה לגופים השונים העוסקים  בינוי מרכז
 בחירום.

לפרויקטור אביגדור שץ, לקב"ט מוטי  –חון במועצה תודה גדולה למחלקת הביט   
ולרבש"צ לשעבר אריאל אינגלזה, הפועלים יחד עם מחלקת הנדסה והגורמים  פרטוש

 ת.מיטבי השונים להיערכות
 ק!וכמובן כל שנותר להתפלל, הוא שחלילה לא נזדק  
 

 שילוט חדש

 

שילוט חדש בגני השעשועים בשכונות ברחבי היישוב. אנא בימים אלו אנו מתחדשים ב   
 .שמרו על הכללים לרווחת כולנו

 .בתקופה הקרובה נתחיל גם הליך של סקר וחידוש שלטי הרחובות ברחבי היישוב  

 

 



 

  הנוער מתנדבי את תכירו

 !באלקנה תחומית הרב המועדונית של

 

. והסביבה מהיישוב ומיוחדים מקסימים ילדים מלווים החונכים השנה כל במהלך   
 . איתם יחד ומועצמים מעצימים, נהנים, אוהבים

. מדריכה משפחות" מירבית"החונכים עם  של ההכשרה ממפגשי אחד נערך השבוע   
 את לשכלל איך החונכים ולימדה אותם את להעשיר קליינמן התנדבה מירב במפגש
 !תודה גדולה למירב קופסא. משחקי באמצעות הקשר

 שבאים המועדונית של המדהימים המתנדבים לכל להודות רוצים אנו זו בהזדמנות   

 ❤ הלב אל מהלב
 נוספים להגיע ולהנות מיוחדים צרכים בעלי מזמינה ילדים תחומית הרב המועדונית    

: חוגים בתחומים שונים להעברת בוגרים מתנדבים נשמח לקלוט .הזה הטוב מכל
 .058-7252584 –ניתן לפנות לאיילה  ותיאטרון. תנועה, חיות, מוסיקה

 

 
 



 20:00בשעה  3.11.19יום ראשון ה' בחשוון   

 קתדרה -תעלומות בהסטוריה היהודית 

 "בעקבות עשרת השבטים האבודים". :הנושא עם אוריאל פיינרמן.
 

 10:30בשעה  4.11.19יום שני  ו' בחשוון 

 זמרת הארץ
 .שירי הלהקות חלק א' –שוב יוצא הזמר הספר: . אודי מילואעם 

 .10:00-החל מארוחת בוקר קלה 
 

 20:00בשעה  5.11.19יום שלישי ז' בחשוון 

 חוויה מהסרטים

 יפורסם.הסרט:  יובל ריבלין.עם 
 

 10:45בשעה  6.11.19יום רביעי ח' בחשוון 

 בוקר של תורה 
 עיונים בספר שמואל. –דוד ונשותיו  :הנושא עם אסתר לפיאן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 9:00בשעה  7.11.19יום חמישי ט' בחשוון 

 מועדון הסרט הטוב

 

 20:00בשעה  10.11.19יום ראשון י"ב בחשוון 

 מסע חובק עולם

 ספרים בעולם". –"ספרים רבותי ספרים  :הנושא עם יואל שתרוג.
 

 ללא תשלום. –חברי מועדון ₪.  40דמי כניסה 
 

 
 

 נהבית המדרש לתנ"ך באלק

 

 הגיבור העלום של מלכות בית דוד –יני חז"ל בניהו בן יהוידע בע
 המחלקה לתולדות עם ישראל, , פרופ' בן ציון רוזנפלד

 .אוניברסיטת בר אילן
 19:30בשעה  6/11/19ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי, ח' במרחשוון, 

 בבית הכנסת אשל אלקנה. בדיוק
 .נא להביא ספרי תנ"ך
 .₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 

 הציבור מוזמן
 



 

 

 
 



  באלקנה מתכוננים לחורף ולשפעת 
 

החורף הקרוב, ולמרות חוסר הרצון מצידך, יש לך  מבחינה סטטיסטית,   
 ר.. ייתכן ואף ליחסים ארוכים יותלהיכנס איתו למיטה 30%סיכוי של מעל 

       אם זה המצב, אז אולי כדאי להכיר ולהבין טוב יותר את היחסים ביניכם...   
בשיתוף פעולה של מתנ"ס אלקנה, בהתקרב עונת חיסוני השפעת, יתקיים    

קהילתי בנושא חיסונים  ערבמחלקת החינוך ומועדון 'גיל הזהב' באלקנה, 
 .ת בפרטבכלל, שפעת, וחיסוני השפע

מומחה באימונולוגיה )תורת  –ע"י ד"ר דודי שטיינר  הרצאות יינתנו   
מנהלת המרכז  – מנדלבויםמיכל וד"ר  ומתנדב בעמותת 'מדעת',  החיסון(

 הלאומי לשפעת.
בבית המייסדים  20:30י"ג בחשוון בשעה  11.11.19הערב יתקיים ביום שני    

)צמוד לביה"ס היסודי בחניון  8ע"ש מאיר שטיינר, רח' גיבורי ישראל 
 .האחורי(

 אנא שריינו תאריך זה. –הנושא חשוב    
ובייחוד קבוצות הסיכון לסיבוכי השפעת כמו מעל גיל  ,הציבור כולו מוזמן   
בכל שלב ואף מי שמתכננת להיות בהריון  –נשים בהריון  6ד גיל , ילדים ע65

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'. 

 .הכניסה חופשית. בקיצור כולםאו 
 

 הפסקות חשמל ביום שני

 

תבצע חברת החשמל עבודות גיזום עצים , 4.11 הקרוב, ו' חשוון ביום שני
במהלך העבודות יתכנו הפסקות חשמל  בישוב כהכנה לקראת החורף.

 נקודתיות באזורים שונים בעיקר בשכונת הראשונים.
 

 המדרשה לנשים באלקנה
 

 תכנית הלימודים במדרשה לנשים
 .5.11.2019 ב"אחווה ורעות" ביום שלישי, ז' בחשון,

 

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:30

 

שלא השתתפו עד היום  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים   
יחד  צטרף ללומדות ולחוותמוזמנות בשמחה לה –בלימודי המדרשה 

 חברתי מהנה ומלא שמחה. איתנו ביום לימודים תורני ומעניין ובמפגש
 אנו מחכות לכן. באנה בשמחה, נשים יקרות.

 



 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

הרצאה מרתקת על תזונה נכונה לאחרי החגים! השכלנו  תקיימההשבוע ה   
 ולמדנו מה כדאי לאכול ואיך לשמור על זה לאורך זמן.

*** 
 על הבר! – משכנתא ומיחזור משכנתא – וביום שני הקרוב   
 משכנתא? זה בשבילכם! רוכשים בית? מתכננים לקחת   
השלבים למשכנתא חכמה ומיחזור משכנתא דווקא עכשיו כשיש הזדמנות    

 נדירה לעסקה טובה!
מנהל תחום  – ושי מזרחי ,שנים 17יועץ משכנתא  –עם חניאל כהן    

 שנה. 20שנים וניסיון של  8המשכנתאות בבנק איגוד במשך 
 .* עם בירות בוטיק בעלות סמלית

 .4.11, ו' בחשוון, ובשני הקריום 
 .התכנסות –  20:00
 .מתחילים –  20:30

 . (6במרכז הצעירים )רחוב תלפיות 
 הכניסה חופשית!

*** 
סטודנטים? צעירים? פותחים שנת לימודים אקדמית במופע סטנדאפ    

 מהסרטים! 
גיורא זינגר מספר מה זה להיות ישראלי, יזכיר למה התגייסנו ויגרום לתהיות    

 על הזוגיות... 
מופע סטנדאפ שיגרום לצחוק מהבטן, להסתכל במראה ולהבין שאף אחד אינו    

 ך...מושלם, להיפ
₪  30מחיר כניסה: . .  מיקום: אולם בי"כ בשכונה הצפונית14.11יום חמישי |    

 . בערב האירוע₪  40בהרשמה מראש, 
 או באתר המתנ"ס upelkana-http://bit.ly/standלרכישה:    
 

ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 
 

 אזכרה
 במלאת שבע שנים לפטירתו של יקירנו

 ז"ל איציק פרוכט

 בבית העלמין באלקנה ביום שלישי נעלה לקיברו
 לתפילת מנחה ולאזכרה. 16:20( בשעה 5/11/19) ז' במרחשוון תש"פ

 18נתכנס בביתנו ברחוב צרור המור  לאחר האזכרה
 ללימוד לעילוי נשמתו.

 המשפחה
 

http://bit.ly/stand-upelkana


 בני עקיבא
 

 השבוע בסניף התחלנו לחמם מנועים לקראת חודש הארגון הקרב!    
 "מצווה ועושה." –נושא החודש    
  .15-16/12שבת פתיחת חודש ארגון תתקיים בעז"ה בשבת פרשת וירא     
שבט הרא"ה התחיל . 6-7/12ט כסליו -בשבת פרשת ויצא חשבת הארגון תתקיים    

 מסורתיים בהצלחה !! מחכים לראות.הבחזרות לת"סים 
שבט מעפילים התחיל לעבוד על ההצגות לערב ההופעות! ושאר השבטים יתחילו    

 השבוע.
 פרטים נוספים על חודש הארגון בהמשך!   

 

 בנוער
 7הקורס ובו  יב'.-ות משמעותי לבנות כתה יא' והשבוע נפתח קורס הכנה לשר   

 שערי תקווה ואלקנה. מפגשים הוא פרי שיתוף פעולה בין מחלקות הנוער של אורנית,
 בקורס יקבלו הבנות הכנה לשלבי הגיוס וכן על זהות ישראלית ועל נשים בצבא.   
 

 ן אריאל חובב הי"ד.צוות עשייה לזכר סר
חברי  ת המדריכיםבהובל של תנועת הילדים עוז הפתיחה הגדולהביום שלישי היתה    

 ראובן לוזון הקומונר של סניף עוז. –ובראשם  ,צוות עשייה
התקיימה היכרות, משחק מצלמות מטורף ברחבי הישוב, פיתות -בפעילות הראשונה   

 פעילות תנועת עוז תתקיים תמיד בימי שלישי ובשבת.! איזה כיף היהעל הטאבון! 

 ��עו תודה לכל החניכים שהגי                     
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 י יצחק ליפסקר.ויינתן ע" ,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  רעויש  מתקיים  ראשון  בימי* 

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

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

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

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

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

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

 . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותהכנסת אחווה ורעות( 
 הפתעות לילדים.

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

גם כל המידע של המועצה נמצא לתשומת לב התושבים: 
 https://www.elkana.org.il/index.phpבאתר 

 
 

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 חמים אשואל, לאירוסי עודד עם אורלית.לשרה ור* 

 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 לדנית ואיתן גייסמן, לבר המצווה של אוריאן.* 

 עמית יצחק, ואלון יוזפוביץ, לבר המצווה של  לליאת* 

 נכד למלכה ודוד גונן.  
 לבר המצוה של אופיר, נכד  ,עליזה ועמיר נחמניל* 

 דינה ויצחק נחמנילו ,וצבי גרין לפיליס  

 
 

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

