
 

 כשהגשם קצת מתעכב... 
 !!אם לא כדי להביא לכם את המבול בשביל מה יש אותנו כאן באלקנה

 

״ באלקנה מגיע אלינו עם 4סטיבל ״מבול של תרבות כי פ, תוציאו מטריות ...אז   
מותאמים לכל הגילאים , הרצאות מרתקות והצגות ילדים, שלל מופעי מוסיקה

עם אמנים שווים ומחירים מסובסדים ושווים , והכל כהרגלנו בקודש .והטעמים
 ה!, נטו הנאבלי בעיות חניה, כאן ליד הבית, לכל כיס

, ות סגורים עם מספר מקומות מוגבל מאד! ובקיצורהאירועים באולמ! שימו לב   
שווה למהר לשריין כרטיסים לפני שייגמר!! אל תגידו שלא , מניסיון העבר

 5117700-03 פוןטלאו  www.elkana.org.ilניתן להיכנס לאתר אלקנה  ...הזהרנו
 לרכישת כרטיסים לכל המופעים.

 ראש המועצה, אסף מינצר                             מנהלת המתנ״ס ,איריס אייזנברג
 

 
 

   

 

 

 

 

 (6.12.2019)  ף"תש ' בכסלוחבס"ד, 

 

   17:16  – השבתצאת  . 16:15  – כניסת השבת
 
 

     1029 גיליון מס'

 ויצאפרשת 

 

 

http://www.elkana.org.il/?fbclid=IwAR0HEopX3JuaNyjXfkF4X8dmfGRW4XyAQs9qgEnk1YXUsK0380EmHvb9krY
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ח "מיליון ש 5-אישרנו תקציבים בסך כולל של כ בישיבת המועצה השבוע                  
ופיתוח  עבור ביצוע פרויקטים ופעולות לקידום, שגייסתי לאחרונה ממקורות חיצוניים

 ריסת מבניםה, מלגות לסטודנטים, ס החדש"בין השאר עבור בינוי המתנ, אלקנה
 טלפונים לוויניים, רכישת נגרר כיבוי לחירום, והעתקת תשתיות באזור הדיור המוגן

 .תוספת לטיפול בלישמניה ועוד, לחירום
כשקיבלנו בשעה , הגיעה הפתעה מתוקה במיוחד, בשעה מוקדמת, באותו בוקר   

די לחינוך מיליון ש"ח לבינוי בית הספר העל יסו 7-החינוך הרשאה בסך כ טובה ממשרד
שיהווה חלק אינטרגלי מאולפנת אורט אלקנה ומהמבנים החדשים  מיוחד לבנות

הרשאה נוספת של כמיליון ש"ח עבור גן החינוך המיוחד  וכן, בקרית החינוך החדשה
 .וחצי שסיימנו את בנייתו לפני כשנה

יכיל כיתות , מבנה בית הספר החדש שייתן מענה אזורי לבנות החינוך המיוחד   
 ד., חדר מוזיקה ומחול ועומרחבים ייחודיים, חדרי יועצות, מותאמות טנותק

 אנו נשלים את ההיערכות התכנונית באופן המהיר ביותר והוא צפוי להיבנות בתוך   
 .כשנה

ה, ל תמיר בן משתודה ענקית לאנשי הבינוי והפיתוח במשרד החינוך ובראשם לסמנכ" 
 למרכז בכיר מיפוי, הל אגף תכנון גנאדי קמנצקילמנ, למנהלת אגף בינוי אילנית שושני

 ר.ותכנון אילן קוטנ
 למנהלת המחוז, למנכ"ל שמואל אבואב, תודה גדולה לשר החינוך ח"כ הרב רפי פרץ   

למפקחת המחוזית על החינוך , טוב-למנהל החמ"ד במחוז הרב גד בר, עמליה חיימוביץ
 ו.נית וייס ועוד רבים וטובים שסייערו המיוחד

 אנו ניכנס בקרוב גם להליך תכנוני להקמת בית ספר על, כפי שבישרנו רק לאחרונה   
 .ה אלקנה"שישולב כחלק אינטגרלי מישיבת אורט ימ, יסודי חדש לחינוך מיוחד

יחד עם מנהלי ועובדי , אני חש שזכות גדולה נפלה בידי חברי המועצה ובידיי   
את , כאן בבית, להעניק לכל ילד וילדה, וצוותי החינוך המעולים שלנו באלקנה המועצה

כאשר ההשקעה ניכרת לא רק בנשמה היתירה , פי דרכו ומסוגלתו החינוך על
אלא גם בהובלה למצוינות של כלל תלמידינו והבאתם , שמעניקים צוותי החינוך
, כולל אצל תלמידי החינוך זכאות לבגרות 99%קרוב ל –להישג הגבוה בישראל 

 ד!המיוח
נמשיך להוביל מגמה זו ולאפשר לעוד ילדים וילדות מהחינוך המיוחד לקבל בעז"ה    

 .קרוב לבית את החינוך המצוין שמוסדות החינוך שלנו מעניקים כאן

 

 כל המציל נפש אחת מישראל, "

 ו"כאילו הציל עולם ומלוא

 

בפתח ישיבת המועצה הענקנו תעודות הערכה והוקרה לנציגות של לוחמי האש    
דרור גרניק , יבוי אלקנה ולתושבי שכונת הראשונים שני ונתנאל קרבטבתחנת הכ

ושלומי תנעמי )באמצעות אביגיל אשתו( על פעולה בתעוזה ואומץ לב להצלת חיי 
שב"ה הסתיים , באירוע שריפה בשכונת הראשונים לפני כשבועיים, השכנים התושבים
 .ללא פגיעות בנפש

עמידר על ההירתמות לביצוע שיפוץ מהיר של כמו כן הודינו לנציג משרד השיכון ו  
 .האשקוביות שניזוקו

תודה גדולה ומיוחדת לתושבים הרבים שנחלצו לסייע יחד עם צוות חיבו"ק של   
לקרן רב , לעמותת לי לה לו, למחלקה לשירותים חברתיים במועצה .יחידת המתנדבים

על הסיוע הכספי  ,יולעמותת נר שמשון ח ,עמותת בית הכנסת אחוה ורעותל ,היישוב
 .המיידי שהעניקו לרכישת ציוד למשפחות שרכושן נפגע בשריפה

 ! אשרינו שזכינו לגור בקהילת חסד שכזו   
 
 

 
 



 יש לנו תוכניות בשבילכם!

  

מזה כחמש שנים שהמועצה פועלת באופן מסודר לפי יעדים ותוכניות עבודה    
  .מקושרות לתקציב

לעיתים אנו לא מצליחים  .היא כפופה תדיר לשינויים, כמו בכל תוכנית בחיים   
 אנו מצליחים לממש יעדים –לעמוד במשימות ומפיקים לקחים ולעיתים להיפך 

 .חדשים שלא תוכננו מראש
עמלים מנהלות ומנהלי , במקביל לעבודה השוטפת והעמוסה, בתקופה האחרונה   

  .2020המחלקות על הכנת תוכנית העבודה והתקציב לשנת 
משימת הכנת , בתנאי אי וודאות תקציביים שבה נמצאת המדינה, השנה יותר מתמיד

 .התקציב הופכת להיות מורכבת יותר
אשמח שתיקחו חלק בישיבה חגיגית של המועצה ביום ראשון הקרוב , שנה כמו בכל   

במהלכה יוצגו על ידי מנהלי המחלקות עיקרי תוכניות העבודה , 19:30בשעה  8/12
  .השונות והעשייה הצפויה בתחומים השונים

זוהי הזדמנות טובה עבורכם להכיר ולהיחשף לעשייה הרבה ולחלומות שאנו רוצים    
 אסף מינצר, ראש המועצה                        .להגשים עבורכם בשנה הקרובה הבעל"ט

 

 
 

 המדרשה לנשים באלקנה
 

 ב"אחווה ורעות"  תכנית הלימודים במדרשה לנשים
 10.12.2019י"ב בכסלו, , יום שלישיב

 

 הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45
 הרבנית שושנה היימן – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

שלא השתתפו עד היום בלימודי  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים   
יחד איתנו ביום לימודים  מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות –המדרשה 

אנו  באנה בשמחה, נשים יקרות. נה ומלא שמחה.חברתי מה תורני ומעניין ובמפגש
 מחכות לכן.

 



 
 

 20:00. פתיחת דלתות בשעה 8.12.19יום ראשון י' בכסלו 

 מופע: כשרובינא פגשה את פן

 ₪. 15מופע בשיתוף עם ספריית אלקנה. דמי כניסה 
 

 30:10בשעה  9.12.19י"א בכסלו יום שני  

 דרכון בבקשה

סיפור אישי מרתק על עליית משפחתו מאיראן נושא: ה רמי קטנן.עם 
 ללא מסמכי זיהוי –ושוייץ לישראל דרך פקיסטן 

 10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  10.12.19י"ב בכסלו יום שלישי 

 ערים ללא הפסקה

 עיר עולם –תל אביב  :הנושא לי אלדובי -אורעם 
 

 45:10בשעה  11.12.19י"ג בכסלו  יום רביעי

 בוקר של תורה 

 מואל.עיונים בספר ש –דוד ונשותיו  :הנושא אסתר לפיאן.עם 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 10:30בשעה  1912.12.  י"ד בכסלויום חמישי 

 סדנת תיאטרון -"עושים סצינה"

 ניתן עדיין להירשם( –)לרשומים 

 שימושי מחשב וטלפון חכם

 )בהרשמה מראש( 8:45-10:10בישיבת ימ"ה בין השעות 
 

 20:00שעה ב 15.12.19י"ז בכסלו ום ראשון י

 קתדרה

 לונדון הסמויה מן העין :הנושא סטב מייסלסגועם 
 

 למשתתף.₪  40פעילות ללא תשלום לחבר. 
 

 .21.12.19מוצ"ש פר' וישב כ"ג בכסלו שריינו את  היכונו:
 .הזמר מיכאל גייסינסקי מועדון האידיש מארח את

 
 
 

 
 

 

 שעות פתיחת הספריה:
 

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

 .יהלספרעדין שטיינזלץ"  ת "תלמוד בבלירוב תודות לרחל אפל על תרומ  
 .צוות הספריה

 
 
 
 



 כן המפקדת!

 

 באלקנה אוהבים לפנק את החיילים שנמצאים במגן דן.   
על השנים שבהן היא הובילה את תודה לרינה שרון אנו ביחידת ההתנדבות רוצים לומר    

התחום במסירות ובאהבה, דאגה לכל מה שהחיילים היו צריכים ונתנה להם תחושה של 
 בית.

 כאחראית תחום חיילים, אנו רוצים לאחל לה שירה ויניצקיבימים אלה נכנסת לתפקיד    
 בהצלחה גדולה!

קהילה יקרה, תודה על ההירתמות לטובת החיילים והרצון לעזור בפינוקים  ,ולכם   
 ומרקים חמים, בלעדיכם זה לא היה קורה. 

 

 
 

 



 

 בני עקיבא         
 

 – שבת ארגון התש"פ!!!!!
  "המצווה ועושה" 
 

שלושה שבועות של הכנת הופעות, צביעת הקירות והחברים.. והשקעה בעיסוק     
 בנושא השבת 

 .מתחילים.ו..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ת "הורים ערים" ולמשפחות המאמצותתודות לסייר   
ת ברחבי הישוב כדי לייצר ומסתובב ,יוצאת בימי חמישי בלילהסיירת ההורים    

 תחושת מוגנות ונוכחות הורית.
מקבלות אליהן הביתה את שכבת הגיל המאומץ אחת  והמשפחות המאמצות  

 רועים סביב חגים וחופשים.ילשבועיים בערבי שבת וא
הם ב"זולה של חצרוני"  חברה יצאו השבוע  לערב גיבוש ולימוד בירושלים. 40-כ   

דתי שהלך  , דרכי הטיפול וההתמודדות שלהם עם נוערהכירו את מדריכי המקום
למדו על זווית חדשה ל"חנוך לנער על פי דרכו" ע"פ  . כןלאיבוד ומחפש את עצמו

 .עדות מוזיקלית מרגשת, סביב נרותסיפורו של ר' נחמן "ההינדיק" והתוו
וחזרו הביתה עם  משם המשיכו לארוחת ערב קלה ומהנה בשוק מחנה יהודה   

 .מחשבה והבנה כמה הם משמעותיים לנוער המקסים של אלקנהחומר ל
 

 
 



 

 
 

 לחיים שוולב
 תנחומים על פטירת אמך                 

 

 לדאבה עודולא תוסיף  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח  
                                                                     

 מכל בית אלקנה                                                                           
 



 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .חנן חסן יויינתן ע" ,צוריאל

בבית הכנסת  16:00שיעור בספר זכריה מתקיים מדי שבת בשעה  *
-"תפארת שלום". השיעור ניתן ע"י ד"ר יצחק צפתי מאוניברסיטת בר

 אילן, ומיועד לגברים ולנשים.
שני  , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיב ההשיעור בשמירת הלשון עם ר* 

נשים ונערות . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45בשעה 
 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

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

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

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

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

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

 הפתעות לילדים. . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותורעות( 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 רחל ואבישי דאום, לאירוסי עפרה עם אריאל גנץ.ל* 
 

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

 
 

 

 דיירים החדשיםלברכות 
 

 .עם המעבר לשכונת המדורגים החדשה, לרוית ורון זגורי* 

 .עם המעבר לשכונת המדורגים החדשה ,ליפית ויוסי ויצמן* 
 

 זר ברכות
 לתושבות אלקנה

 אביבה זינר ושרית זיצר
 ברכה גודמןוהמורה באולפנת השומרון 

 

 על היבחריכן כחלק מנבחרת מורי המאה של החמ"ד לשנת תש"ף
 

"מורים אלה הינם פורצי דרך ומצטיינים בהתחדשות ובהטמעת דרכי הוראה 
בחינוך לנתינה ולמידות טובות, במתן דוגמה אישית לאחריות, ופועלים ללא 

 )מתוך נימוקי הבחירה( לאות להטמעת יעדי החמ"ד וקידום מטרת העל"
 

 מראש המועצה, חברי המועצה
 וכל תושבי אלקנה

 

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

