
 

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

 

״ וכבר נמכרו חלק נכבד מהכרטיסים 4רק השקנו את פסטיבל ״מבול של תרבות    
 לאירועים השונים.

 מומלץ מאוד להזדרז ולרכוש! אל תחכו לרגע האחרון!   
 .www.elkana.org.il לרכישה כנסו לאתר אלקנה 

 

 

 

   

 

 

 

 

 (13.12.2019)  ף"תש בכסלו ט"ובס"ד, 

 

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

     1030 גיליון מס'

 שלחויפרשת 

 

 

http://www.elkana.org.il/


 נתחיל בשיא המהירות 

 ולאט לאט נגביר את הקצב...

 

מצגת שבה הוצגו עיקרי תוכניות בישיבת המועצה השבוע הוצגה                   
. שוב, כמו בכל שנה בתקופה הזו, אני חש גאווה עצומה 2020העבודה לשנת העבודה 

דות והעובדים במנהלי ומנהלות המחלקות השונות במועצה ובמתנ"ס, שיחד עם העוב
 המסורים, פועלים למעננו מכל הלב והנשמה. 

היום, כשכל המערכת פועלת על פי תוכנית עבודה מסודרת, עם יעדים ומשימות   
מוגדרים, ומשתדלת עם כל הקשיים והאתגרים שבדרך להיות גמישה לשינויים, אני 

ואץ של יכול להגיד בבטחה שאנחנו מצויים על המסלול הנכון להמשך פיתוחה המ
 אלקנה והשלמת תהליך התחדשותה.

לא הקלתי על מנהלי המחלקות... הצבתי בפניהם מסגרת זמן קצרה להצגה ובחירה    
קשה בהצגת שלושה הישגים עיקריים שלהם בשנת העבודה החולפת ועוד שלושה 

מחלקתית -יעדים עיקריים לשנת העבודה הקרובה. בין היתר, כחלק מההיערכות הרב
יטת השכונה החדשה, שחלק משמעותי ממנה צפוי להתאכלס בשנה הנמשכת לקל

הקרובה, ביקשתי ממנהלי המחלקות להקדיש לכך חלק משמעותי בתוכנית העבודה. 
 אל דאגה, הם עמדו במשימה בגבורה ובכבוד! 

תודה גדולה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה, האוזן הקשבת והטיית הכתף למען    
וב. תודה לתושבים שטרחו ובאו לשמוע על התוכניות והמשימות הצלחת הייש

 המצפות לנו בשנת העבודה הקרובה. 
אנו עומדים בפני שנה מאתגרת ומורכבת תקציבית, המחייבת אותנו לנקיטת     

זהירות והידוק חגורות. אך כמיטב המסורת שהנהגנו, בעשייה אנחנו לא מורידים לרגע 
אחרי כל קול קורא ולהביא תקציבים ייעודיים ממשרדי  את הרגל מהגז. נמשיך לרוץ

 הממשלה והקרנות, ואף נשתדל להגביר...
: קישוראתם יותר ממוזמנים להתרשם מהמצגת במו עיניכם ב   

http://bit.ly/2DY3Hkl. 
   ראש המועצה, אסף מינצר                                                   !אשרינו שזכינו    
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 20:00שעה ב 15.12.19י"ז בכסלו ום ראשון י

 קתדרה
 .לונדון הסמויה מן העין :הנושא  גוסטב מייסלס.עם 

 

 10:30בשעה  16.12.19יום שני  י"ח בכסלו 

 על גנטיקה ושימושיה
 מה הוא עושה לנו? –לחץ לחץ לחץ הנושא: . פרופ' ידידיה גפניעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  17.12.19י י"ט בכסלו יום שליש

 מסע חובק עולם
 צ'ילה. –סוף העולם ימינה הנושא: . נפתלי היליגרעם 

 

 10:30בשעה  18.12.19יום רביעי כ' בכסלו 

  בוקר של תורה

 עם הרב חן שריג 
 .10:00ארוחת בוקר קלה החל 

 

 19.12.19יום חמישי כ"א בכסלו 

 יום טיול –בוקר של עניין 
 בדיוק.  8:15ת נחלת הבנים בשעה יציאה מרחב

 בלבד.לרשומים 
 

 21.12.19מוצ"ש פר' וישב כ"ג בכסלו 

 מועדון האידיש

 עם הזמר מיכאל גייסינסקי 
 

 בחנוכה תתקיים פעילות בוקר בימי שני ורביעי

 חוגי היוגה והספורט יתקיימו כרגיל
 10:30ביום שני ורביעי מועדון הסרט הטוב בשעה 

 פעילות בחג החנוכה לא תוגש ארוחת בוקרבמהלך ה
 

 למשתתף.₪  40פעילות ללא תשלום לחבר. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 -לקחת טרמפ במכוניתך 
מצוות הכנסת  קיימת

 אורחים
 
 



 קוניםיערב הכשרה לסיירת ת

 

 מקצועית. הלהכשר ,ותיקים ומצטרפים חדשים ,השבוע נפגשו חברי הסיירת שלנו   
אותם הם מבצעים  ,במהלך ההכשרה למדו בני הנוער מיומנויות שונות לתיקונים קלים   

 תיקים. ועבור האזרחים הו
הכינו מדפים כמתנה  בה הם ,בהמשך הערב נהנו חברי הסיירת בעצמם מסדנת עץ   
 נחו בארוחת ערב טעימה במיוחד.ילסיום קם. בורע

זה המקום להודות למתנדבים שמלווים את הסיירת: אהרון שמריהו, דני עוגן, גיא מימון    
 ולכל בני הנוער אשר שותפים לעשייה מבורכת זו. ,ודוד נוימאיר

רכז/ת וכשמדובר בסיירת התיקונים תנדבות כל מיזם מתנהל בהובלה של ביחידת הה   
 זוהי מוריה שרעבי.

 תודות אחרונות לכל המשפחות אשר פונות אלינו ומאפשרות לנו לעזור.    
 .ייה המבורכת ומחכים לפניות שלכםממשיכים בעש   

 וחברי סיירת התיקונים 050-2913358מוריה 
 
 

 



 

 בני עקיבא
 

 רגון משמעותי וטוב!!יבשבת האחרונה הגיע לסיומו חודש א  
הכינו ריקודים,  צוותי ההדרכה עמלו קשות להטמעת הנושא ולהנאת וחינוך ילדינו.  

 צבעו קירות ובילו לילות וימים בסניף.
  .תודה גדולה לצוות ההדרכה המסור  
ואת הסניף במקצועיות  צוות ההדרכהותודה ענקית לנעה הקומונרית שמובילה את   

 ואהבה!
 .ובשבוע הבא יציינו בסניף את יום פצועי צה"ל ,השבוע חזרו לשגרה  
 

 צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב
 

 ...אין יותר ציפס כל יום, אין לילות לבנים ואין צביעת קירות .רגוןינגמר לו חודש א  
 ם לראות!!עדיין מוזמני –אבל יש לנו קיר יפה בסניף   
ובתוכם לצוות ארגון , תודה לצוות עשייה שעסק ביישום הנושא של חודש הארגון  

 ששמר ותפעל את הציוד והחומרים בסניף.
 

לתיקונים קלים  – יחידת ההתנדבותעברו השבוע הכשרה מטעם  סיירת תיקוניםחברי   
 בהצלחה!! וגם בנו לעצמם מדף מעץ. בבתי הוותיקים.

הולך להיות  .לקראת יום המעשים הטובים.. 'לי לה לו'השבוע התקיימה פגישה עם   
 !!שווה

 ממשיכים במרץ לעבוד ולהכין פעילויות חדשות, לסניף לקהילה ואפילו מחוץ ליישוב!!  
 

 אטרוןיסדנת ת
 

הסדנה מתקיימת בשיתוף  י'.-אטרון עם נערים מכתות ח' ט' וית תהשבוע החלה סדנ   
 ה לשירותים חברתיים ויחידת הנוער. בין המחלק

 מפגש ראשון מוצלח!! מחכים למפגשים הבאים!!  
 
 

 תזכורת: חניית נכים מיועדת לנכים

 

לידיעת התושבים. אנו מזכירים שהמקומות השמורים לנכים ברחבי אלקנה,    
ם התו בתוקף רק א –מיועדים אך ורק לבעלי תו נכה. לגבי חניית כלי רכב עם תו נכה 

בעל הרכב עצמו נמצא בתוכו. בנוסף, אנו מבקשים מבעלי הקלנועיות, ובעיקר 
המסייעים הזרים המסיעים אותם, שלא לחנות בחניית נכים המיועדת לכלי רכב. 

 חניות אלו מקשות על הנכים להיעזר בחניית נכים.
 

 
 



 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

יולדות אלקנה לשיחה עם  השבוע אירחנו ביום שלישי במרכז הצעירים את מועדון
 – יעל ורד

 .מטפלת ברפואה סינית

*** 
 :6 במרכז הצעירים רחוב תלפיותב, הקרו ובשבוע

 :בתוכניתו. שרל ן ויובלשיחות לכבוד חנוכה עם הרבנים שי פירו – ביום שני
 .שתיה חמה וכיבוד קל ,התכנסות – 20:00
 .יובל שרלו הרב – 20:30
 .הרב שי פירון – 21:20

 ם!לראותכ הכניסה חופשית, מחכים
השוקולטייר  סדנאות שוקולד מיוחדת לחנוכה עם – בימים שישי ומוצאי שבת

 .נברגייוחאי שי
 .20:30במוצאי שבת בשעה . 10:00ביום שישי בשעה 

 ו.הכרטיסים לאירוע נמכר כל
 .050-7423512 אלקנה מנהלת מרכז צעיריםי, ריקי בן פז

 

 
 



 

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

 

 
 

 ו "וישלח" ט"ז כסל ש"ק פרשת
הוא יום השנה השלושים ואחת 

 לפטירת בננו

 ז"ל יהודה אלוני

העלמין -נעלה לקברו, בבית
ט"ו  יום שישי,  היוםבאלקנה, 

 (13.12.19) ףכסלו תש"ב
 08:30בשעה 

מוד משניות לע"נ, מיד אחר כך, יל
  בביתנו שברחוב  09:00בשעה 

 . 20הרימון -פלח
 אלוני מתתיהו ורחלמשפחת 

 

 זכרהא
 

חלפו ט"ו שנים וכאילו רק אתמול 
עוד חייכת אלינו, זכרון היותך עוד 
בוער בנו כמכוות אש והגעגוע זועק 

 עד שמי מרום
  תש"ףכסלו ביום שישי ט"ו , היום

נתכנס שוב  08:30( בשעה 13/12/19)
לאזכרה תפילה  ,משפחה וחברים

 וגעגוע לבננו, אחינו ונכדנו האהוב

 ז"ל עז ברט

 בבית העלמין שבאלקנה
 משפחת ברט

 



 ספריית אלקנה
 

תתקיים בספרייה  , ב' טבת30/12ביום שני 
 סדנה:

 אני אוקיינוס
מחשבה יוצרת . לוח השראה  –סדנת יצירה 

סיפור +  – מפגש מיוחד מסוגו. מציאות
 סדנת יצירה של לוח חזון.

. 17:00הסדנה תתקיים בספרייה בשעה   
 ש"ח. 25 :מחיר למשתתף. 7-11מיועד לגילאי 
במייל הספרייה  –הרישום 

elkana.library@gmail.com     או בטלפון 
 03-9362122. 

 

פרים השאלת הס: לידיעת הציבור* 
 בספרייה ללא תשלום!

 

 שעות פתיחת הספריה:
 – יום ב' . 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'

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

 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 צבי אמיתי. 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 שטרןירב ה השיעור בשמירת הלשון עם* 

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-נת הכנסת הספרדי בשכוהתורה 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* 
סת הספרדי )צמוד לבית הכנסת אחווה בבית הכנבידי צבי הולצברג 

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

המדרשה לנשים 

 'אחווה ורעות'ב
 

רשה תכנית הלימודים במד
יום בב"אחווה ורעות"  לנשים
 .17.12.2019י"ט בכסלו, , שלישי

 

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .פרופ' יורם לוזון – 10:00-11:30

 

כל נשות אלקנה ויישובי    
שלא  הסביבה, וגם נשים

השתתפו עד היום בלימודי 
מוזמנות בשמחה  –המדרשה 

יחד  להצטרף ללומדות ולחוות
ים תורני איתנו ביום לימוד

חברתי מהנה  ומעניין ובמפגש
באנה בשמחה,  ומלא שמחה.

 אנו מחכות לכן. נשים יקרות.
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 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

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

 
 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 להולדת הבן, נכד  ,לאביבה ועדיאל וייץ* 

 לחנה ואלי וייץ.  
 למילי, להולדת הנכד, בן לחנה ואלי וייץ* 

 .ואיציק יעקובי  
 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 אורית שוב מ. יהודה ורחל שטרן, לנישואיילרב הי* 

 .בוזנח שבתאיעם  

 לאילה ומשה כץ, לנישואי חן עם יונתן פת.* 

  לנישואי מעיין עם ישי.  מנדל,ובני יזרעאלי, לנויה למיכל * 

 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 ליונה ומאיר יהוד, לבר המצווה של הנכד אוריאן, בן * 
 לאלון ודרינה יהוד.  

 לשלומית ואיציק אלקסלסי, לבר המצווה של משה.* 
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