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כי זה מה שמיוחד באלקנה!
ביום שלישי בבוקר ,מיד אחרי מטחי הרקטות הראשונים שנורו
לעבר גוש דן ,התקיימה במרכז ההפעלה לשעת חירום ישיבת היערכות למנהלי
מכלולים מטעם המועצה ורענון הנחיות והיערכות למקרה שהמצב הביטחוני
חלילה יסלים.

אמנם אצלנו באלקנה על פי ההנחיות למדו כרגיל ,אך חלק מהגנים ובתי
הספר של ילדי החינוך המיוחד בגילאי גן ויסודי שיוצאים כל יום בהסעות
למסגרות חינוכיות מותאמות עבורם נסגרו על פי הוראות פיקוד העורף.
לכן ,בפעולה מהירה ומשותפת של מנהלת מחלקת החינוך ,מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים ,מנהלת המתנ"ס ומנהלת יחידת ההתנדבות ,יחד עם
המתנדבים והצוות הנפלא והחם של מועדונית הילדים עם צרכים מיוחדים,
דאגנו בשבוע האחרון לילדים והילדות למענה עם פעילות עשירה משעות
הבוקר ועד אחר הצהריים ,כולל סייעות ייעודיות שהצמדנו להם ,ובכך נאפשר
להוריהם לקיים את שגרת יומם.
תודה לכל העוסקות והעוסקים על הלב הענק בשגרה בכלל ובחירום בפרט.

חינוך מפואר באולפנת השומרון אורט אלקנה
השתלמות של צוות ההנהלה ,המורות והצוותים האדמיניסטרטיים
של 'אולפנת השומרון – אורט אלקנה' התקיימה השבוע בלובי הבניין החדש
באולפנה שנחנך לאחרונה.

ראש המועצה אסף מינצר ,מנכ"ל המועצה אסף שפירא ומנהלת מחלקת
החינוך פועה כהן הגיעו להביע את תודתם והערכתם הגדולה לצוות הנפלא על
הבאת תלמידותינו להישגים הגבוהים ביותר בארץ באחוזי הבגרות ( 100%כולל
תלמידות החינוך המיוחד!) ועל הערכים שבנותינו סופגות בכמויות בלתי נדלות
באולפנה.

צוותי החינוך נהנו בערב מכיבוד עשיר שהעניקה המועצה מכל הלב.
אשרינו באלקנה שזכינו בצוות כה מסור שפועל למען תלמידותינו!

מרחב למידה חדשני באולפנה
גם אתם הייתם רוצים ללמוד במרחבים חדשניים ומאפשרים שכאלו?

בשעה טובה בימים אלו הסתיים באולפנת השומרון – אורט אלקנה פרויקט
של הקמת מרחב למידה חדשני.
במסגרת הפרויקט ,שהוקם באמצעות תקציב של כ 80-אלף ש"ח שגייסה
המועצה ממשרד החינוך ,נלקח מרחב ישן באולפנה ובוצעו בו עיצוב מחדש,
טיפול בתשתיות ,רכישת ריהוט חדש ,והפיכתו למרחב רב תכליתי ומגוון
שישמש כמוקד ללמידה מגוונת חברתית ופדגוגית .המתחם החדש מיועד לתת
מענה לקבוצות לומדים מגוונות בגודלן.
עיצוב ותכנון :סמדר גור ועדי לוסטיגר .תתחדשו!

מוכנים לשריקת הפתיחה?
ההכנות האחרונות לפתיחת אולם הספורט הגדול טוטו-פיס החדש נמשכות
במרץ!
האולם החדש שנבנה בקרית החינוך החדשה ,יתווסף לאולם הפיס שבמרכז
היישוב ,והוא כבר מוכן עם הפרקט החדש ,מתקני הספורט 250 ,מושבים ,חדר
פעילות ,חדרי שופטים ,מלתחות ועוד.
בימים אלו משלימים את פיתוח החוץ עם רחבת הכניסה ,שבילים ,חניות
נכים ובדיקות הבטיחות האחרונות.
בקרוב נפרסם פרטים על אירוע הפתיחה המיוחד הצפוי לנו .יש למה לצפות!

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

אזכרה
במלאת  8שנים לפטירתו של יקירנו

זאב (זאבי) לביא

ז"ל
נעלה לקברו ונשא דברים לזכרו ביום שישי כ"ד חשוון התש"פ ()22/11/19
בשעה  09:30בבית העלמין באלקנה.

המשפחה
אזכרה

במלאת שנתיים להילקח מאיתנו יקירנו
בעלי ,אבינו וסבינו היקר

אברהם הכהן טנא

ז"ל

נעלה לקברו ביום שישי כ"ד במרחשוון תש"ף ( )22/11/19בשעה 09:00
בבית העלמין ירקון.
נפגשים בגוש גפן איזור א' 1שורה  20מקום 8
המשפחה וכל בית אלקנה

תנועת של"מ – שירות לאומי למבוגר
תנועת של"מ (שירות לאומי למבוגר) הינה תנועה עממית להתנדבות בקהילה
שהוקמה ביוזמה משותפת של משרד החינוך והחברה למתנ"סים ,במטרה להטמיע את
ההתנדבות בקרב ציבור הגמלאים תוך מימוש עצמי ,מיצוי יכולות ורצף של עשייה
חיונית.
התנועה פועלת על בסיס התפיסה כי ההתנדבות מאפשרת לפתח התנהגויות וערכים
של נדיבות ,עזרה הדדית ,סולידריות ,אחריות ומנהיגות חברתית.
ב"ה זכינו בדור ותיקים שמתנדב במסגרות רבות באלקנה ומחוצה לה.
תנועת של"מ מציעה יוזמות התנדבותיות רבות חלקן מיושמות כבר היום באלקנה
כגון :זה"ב בגן ,קריאה בהנאה ואנגלית מדוברת.
בימים אלה אני שמחה לבשר שיעל רוגובסקי מצטרפת ליחידת ההתנדבות כרכזת
של"מ .יעל תלווה את היוזמות ההתנדבותיות הקיימות ותפתח יוזמות נוספות משלל
הדברים .ברצוני להודות ליעל על הובלת תחום זה באלקנה ולברך אותה בהצלחה
גדולה!

מרכז צעירים אלקנה – כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים!

ערב נשים במרכז הצעירים
ביום שלישי ,26/11/19 ,כ"ח בחשוון הקרנת הסרט

"המראה של השמש"

ולאחריו מפגש עם נטע אריאל שביימה את הסרט ושיח על נווטת הקרב הדתייה
הראשונה בצה"ל תמר אריאל ,שלאחר לחימה אינטנסיבית בצוק איתן יצאה
לטיול בנפאל משם לא שבה .הכניסה חינם!
 – 20:00התכנסות ,שתיה חמה וכיבוד קל.
 – 20:30תחילת האירוע.

יום ראשון י"ט בחשוון  17.11.19בשעה 20:00

קתדרה
עם גוסטב מייסלס .הנושא :פרובנס.

יום שני כ' בחשוון  18.11.19בשעה 10:30

על הגנטיקה ושימושיה
עם פרןפ' גפני .הנושא" :יהושע הפרוע וחיי המין של החיידקים".
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום שלישי כ"א בחשוון  19.11.19בשעה 20:00

ערים ללא הפסקה
עם אור-לי אלדובי .הנושא :ניו-יורק – המיתוס ,הדימוי והמותג.

יום רביעי כ"ב בחשוון  20.11.19בשעה 10:45

בוקר של תורה
עם אסתר לפיאן .הנושא :דוד ונשותיו – עיונים בספר שמואל.
ארוחת בוקר קלה החל מ.10:00-

יום חמישי כ"ג בחשוון 21.11.19

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

יום ראשון כ"ו בחשוון  24.11.19בשעה 18:15

The Book Club

יום ראשון כ"ו בחשוון  24.11.19בשעה 20:00

בין השורות :תרבות ואקטואליה
עם שלמה טחן .הנושא :גיבור אלמוני –
מי האיש שבלעדיו לא היתה קמה מדינת ישראל?
דמי כניסה  .₪ 40חברי מועדון – ללא תשלום.

סעודת ר"ח כסלו
נשמח שתיקחו חלק בסעודת ר"ח כסלו שתתקיים אי"ה ביום ה'  28/11ב20:00-
במועדון.
את ההרצאה המרכזית תגיש ד"ר ענת חן .הנושא" :יהודית והולופרנס באמנות –
כיצד ומתי הפכה יהודית לסמל"?
הנרשמים יקבלו כשבוע לפני הסעודה ווטסאפ עם לו"ז מפורט  +אפשרויות
קולינאריות.
צוות ההיגוי :משפחות גלעדי ,בן ששון ,מרקס והורוביץ
בואו בשמחה!

תכנית בין דורית ללימוד שימושי מחשב וטלפונים חכמים

תכנית בין דורית ללימוד
שימושי מחשב וטלפונים חכמים
אנו שמחים להמשיך שנה שניה בפרויקט משותף עם ישיבת ימ"ה מטעם רשת אורט.
מטרת הפרויקט  :צמצום פערים דיגיטליים.
התכנית מציעה מפגשים משותפים לבני הנוער ולאזרחים הוותיקים ,שעוסקים
במיומנויות שונות בעולם הדיגיטלי .תלמידים נפגשים עם אזרחים ותיקים ולומדים
שימושי מחשב ,אפליקציות וידע בנושא הטלפונים החכמים.
דוגמאות :בנקאות דיגיטלית ,תורים ,מרשמים ובדיקות לקופות החולים דרך
המחשב ואפליקציות – וכל זה מונח בכף היד ללא יציאה מהבית .ובנוסף ,שימוש
בהודעות וואטספ ואפליקציות שונות .התלמידים משמשים כמדריכים ובמקביל נהנים
מהפרייה הדדית ומניסיונה העשיר של האוכלוסיה הוותיקה.
יתקיימו כ 8-מפגשים כפעמיים בחודש – תלמידים עם קבוצת אזרחים וותיקים
בהנחיית הרכז הבית ספרי .המפגשים יתקיימו בישיבת ימ"ה בימי חמישי בין
השעות 8:45-10:10
המפגש הראשון יערך ביום חמישי ל' בחשוון  28/11/19בשעה .8:45
המפגשים ללא תשלום .מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה אצל רוחי בשעות פעילות המועדון או בטלפון .052-2577217

מכירים צעיר או צעירה שקצת מנותקים חברתית?
עיזרו להם להתחבר
"סוף כל סוף גם שי ,כמו אחים שלו יוצא מהבית ומבלה עם חברים שהוא אוהב".
"פעם ראשונה שיש פעילות שהבת שלי לא רק רוצה להשתתף אלא גם מחכה לזה כל
השבוע".
בזכות תגובות אלה ונוספות של הורים לבני נוער עם צרכים מיוחדים החלטנו
לפתוח גם קבוצה חברתית לצעירים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.
הקבוצה מיועדת לכלל הצעירים שזקוקים למענה וסיוע חברתי.

המדרשה
לנשים
באלקנה
תכנית הלימודים
במדרשה לנשים
ב"אחווה ורעות"
ביום שלישי כ"א
בחשון19.11.2019 ,
– 9:00-9:45
הרב ד"ר פנחס היימן.
– 10:00-10:45
הרב אביחי קצין.
– 11:00-11:45
הרב יהודה שטרן.
כל נשות אלקנה
ויישובי הסביבה ,וגם
נשים שלא השתתפו
עד היום בלימודי
המדרשה – מוזמנות
להצטרף
בשמחה
ללומדות ולחוות יחד
איתנו ביום לימודים
ומעניין
תורני
ובמפגש חברתי מהנה
ומלא שמחה .באנה
נשים
בשמחה,
יקרות .אנו מחכות
לכן.

להרשמה:
&https://www.elkana.org.il/page.php?type=event
id=9479&m=214&ht=#navbar

* השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי
צוריאל ,ויינתן ע"י ברוריה מיכמן.
* 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.
כל שאר השיעורים מתקיימים כרגיל.

אחים לצרת הפקקים  -כוחנו באחדותנו!
נוכח המציאות התחבורתית הקשה בפקקים הארוכים בכל בוקר בנסיעה על כביש
 5מכל יישובי השומרון ,אלקנה ,אורנית ,אריאל ,כפר קאסם ,ראש העין ,כפר ברא,
פועלים יחד ראשי המועצות והעיריות מול משרד התחבורה בדרישה לתת מענה
ראוי לבעיה שנוצרה ,ועוד הולכת להחמיר עם האיכלוס המשמעותי הצפוי בשכונות
ראש העין.
הדרישה לתת פתרונות לזמן הביניים עלתה מספר פעמים בפני שר התחבורה
הקודם והובטחו פתרונות של נתיב תחבורה ציבורית משער השומרון לאורך כביש ,5
הרחבת הכבישים והגברת התחבורה הציבורית לרכבת ולאזורים נוספים ,אך לצערנו
עד היום הדברים לא קרו.
במקביל דאגנו לכך שבמסגרת התכנון של אזור התעשייה העתידי בשער השומרון
יתוכנן מסוף אוטובוסים ורכבת קלה ,אך זהו פתרון ארוך טווח.
אנו מבינים שאין
בידי אף אחת
את
מהמועצות
הדרך לפתור את
הפקקים,
מצוקת
פתרון
ודרוש
מערכתי ומהיר של
התחבורה
משרד
לעניין.
מקווים
אנו
שהפניה כעת ,בשם
כל הרשויות באזור,
התחבורה
לשר
הנמרץ חברנו ח"כ
בצלאל סמוטריץ',
בה אנו מביעים יחד
את מצוקת למעלה
מיליון
מחצי
תושבים שתקועים
בפקקים בכל בוקר,
פתרונות
תניב
הן
משמעותיים
בטווח הקצר והן
בטווח הארוך.
אני מודה לחבריי
ראשי המועצות על
ההתגייסות
נשוב
המשותפת.
ונעדכן בהתפתחות
הדברים.
שלכם,
אסף מינצר,
ראש המועצה

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

לרב היישוב מ .יהודה ורחל שטרן,
להולדת הנכדה ,בת לשרית ועדיאל בוטבול.
לארלט וניסן סלומינסקי ,להולדת הנכד,
בן לשרית ונתנאל סלומינסקי.
ללואיס ויואל אייזנמן ,להולדת הנכד דביר ,בן לצבי יהודה
ונעם הרלינג.
למילכה צלמון ,להולדת הנינה נעם אלישבע ,בת לחני
ואביעד ,נכדה למיכל ומוטי.
ליעקב בז'סקי וחנה בז'סקי קליינמן ,להולדת הנין ,בן
לדולב ושני וינשטוק.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
* לאיילה ועמית קרונפלד ,להילה אלימלך,
ליוסי אלימלך ,לאירוסי נויה עם עמית ,נכדים
לציפורה כהן ולמרים ויפת זכריה.
* ללאה ליבוביץ ,לאירוסי אלישיב עם דנה.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

שעות פתיחת הספריה:
יום א' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ב' –  .09:00-12:00יום ג' – .09:00-12:00
יום ד' –  .16:00-18:45יום ה' –  .16:00-18:45 ,09:00-12:00יום ו' – .09:00-11:00

תזכורת :מגבונים – לא לאסלה
אנו שבים ומבקשים מהציבור להימנע מהשלכת מגבונים וכדומה לאסלה ,כיוון
שהדבר גורם לנזקים ולסתימות במערכת הביוב ,כדי שלא ניאלץ להזמין קבלן חיצוני
עם "ביובית" יקרה לטפל בסתימות בביוב.

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

