
 

 השארנו את הדובדבן של הקצפת לסוף!

 עידן חביב באלקנה!
 כדאי להגיע וליהנות מהופעה מעולה החותמת את 

 פסטיבל מבול של תרבות אלקנה!
מלץ לא להמתין לרגע האחרון עם רכישת הכרטיסים, תשאלו את מו

 אלו שלא נשארו להם כרטיסים במופע האחרון של יובל דיין...
 

 

 

 

 (7.2.2020)  ף"תש בשבט י"בבס"ד, 

 

   17:58  – השבתצאת  . 16:58  – כניסת השבת
 
 

     1038 גיליון מס'

שירה –בשלח פרשת   

  

 

 



 הצעירים  שכונת הראשונים מתחדשת למען

 המתווה שעל הפרק -והמבוגרים כאחד 

 

בחודשים האחרונים עוסקת המועצה רבות בסוגיית עתיד פיתוח שכונת              
על ידי עמידר לפני כשנתיים ומניעת כניסת משפחות  איכלוסהפסקת ה, ברקע .הראשונים

, חות שכבר עזבו והפיכתן למפגע וליעד לפלישותהתרוקנות של אשקוביות ממשפ, חדשות
ובשנה הקרובה צפויים להתרוקן עוד עשרות אשקוביות של משפחות שרכשו דירות 

אף חודדה הדרישה לאכלס באשקוביות שהתפנו משפחות זכאי , לאחרונה .בשכונה החדשה
 .הדיור הציבורי שיבואו מחוץ לאלקנה ואיסור מתן העדפה לבני אלקנה

נדרשנו לתת מענה יסודי ומעמיק לסוגיית האשקוביות והדיור לזוגות צעירים , על כן   
כאשר מול עינינו אנו רואים חשיבות עצומה בצורך לאפשר פתרון מגורים זול  .ביישוב

כמו גם לאנשים מבוגרים חסרי יכולת כלכלית , למספר שנים מוגבל עבור משפחות צעירות
ישיבות פרטניות עם , ישיבות מועצה פומביותקיימנו מספר  .לשכור או לרכוש דירה

זו  .תושבים וכל תושב שביקש להביע עמדה ודעה הוזמן להופיע בפני חברי המועצה
 .ההזדמנות להודות לכל התושבים על המעורבות הפעילה

, המתווה אותו גיבשה הנהלת המועצה והיא מבקשת לאשרו בישיבת המועצה הקרובה    
יאפשר לקדם , אישורו .מול משרד השיכון בהקדם האפשרייוגש לאישור כמקשה אחת 

 מספר פעולות משמעותיות להמשך התפתחותה של אלקנה והבטחת עתידה:
התחדשות של השכונה בשיווק בתים ודירות חדשות לטובת המשפחות הצעירות במחירי * 
 בעדיפות לתושבי אלקנה; , המוזלים" דיור למשתכן"

בעדיפות לבני , ניית עשרות דירות להשכרה במחיר מופחתיצירת מתחם חדש בתוכנית לב* 
 ובנות אלקנה; 

, מים ובניית גני ילדים, תאורה, כבישים, חידוש כל התשתיות בשכונה ובכללן מדרכות* 
 מעונות יום ועוד;

המתווה מאפשר מתן פתרון לשנים הקרובות למשפחות המבוגרות , אך לא פחות חשוב* 
 . ע לקורת גג בדרך אחרתהחלשות שלא יצליחו להגי

לוחות הזמנים ויתר התנאים מותנים בהסכמה כתובה ממשרד , יודגש כי אישור המתווה   
השיכון לכלל הפתרונות שהוזכרו לעיל לטובת בני וצעירי היישוב והזקוקים לסיוע לקורת 

 .גג
ך אנו משוכנעים כי לקיחת אחריות והבאת מתווה שיאפשר את מגוון הפתרונות להמש   

-עדיף בהרבה מפתרונות כפויים ולא רצויים שיוכתבו לנו באופן חד, פיתוחה של אלקנה
לא נוכל לדאוג למשפחות , במקרה שכזה חס וחלילה .י הגורמים הממשלתיים"צדדי ע

 .אשר מצורף לעיונכם, המוחלשות כפי שמאפשר המתווה
קש לעשות זאת חשוב לנו עד מאוד לקבל את הערותיכם עד ליום שישי בבוקר ונב   

  .כדי שנוכל לקחת אותן בחשבון,  shapira@elkana.org.ilבמייל: 
אך גם כדי לקבל , מועצת אלקנה נבחרה כדי לפתח את הישוב ולקדם אותו, לסיום   

 .ריע בהןאשר מועצות קודמות נמנעו מלהכ, החלטות אמיצות וקשות בסוגיות מורכבות
הם חברינו ושכנינו הטובים! אך אל לנו  .כולנו מכירים רבים מקרב תושבי השכונה   

, מצב הדברים מחייב אותנו כעת לקחת אחריות .להימנע בשל כך מלהכריע בסוגיה זו
אנו נחושים לפעול כדי למקסם את האפשרויות העומדות  .להוביל ולא להיות מובלים

 .קנהלפנינו לטובת כלל תושבי אל
רחמים אשואל, טוביה ארליך, ליאורה ברלינר, מני לנדאו, : חברי הנהלת המועצה )לפי א"ב(

 אסף מינצר, צביקה רוזן
  

 הראשונים שכונת ופיתוח בינוי מתווה
 

 בני ידי על האשקוביות איכלוס איסור בדבר השיכון משרד הודעת את קיבלה המועצה  
 של גורפת הפסקה על יום 14  תוך להודיע ונתוכו על השיכון משרד הודעת את וכן אלקנה
 ם.הדיירי לכלל אשקוביות השכרת

 

 

 
 

mailto:shapira@elkana.org.il


 על ולאשרו לנסות מנת על מתווה ולאשר להקדים המועצה ברצון – המתווה תוקף      
 תושבי לטובת אחת כמקשה 1.5.2020 ליום עד השיכון במשרד המוסמכים הגורמים ידי

 .הדיירים וכלל המועצה על שייכפה וגורף צדדי חד מהלך למנוע ובכך אלקנה

 :הינן המוצע המתווה מטרות   

 פתרון למצוא יכולים ושאינם כלכלית במצוקה הנמצאים לדיירים פתרונות למצוא •
 .אחר במקום מגורים

 התארגנות זמן המשפחות לכל ולתת לאפשר מנת על האשקוביות כלל פינוי את לדחות •
 .מספק

 לזוגות וטובים חדשים דיור פתרונות להעמדת השיכון משרד של המהלך את לנצל •
 .מוזלים במחירים לרכישה והן השכרהל הן, אלקנה בני הצעירים

 .אלקנה פיתוח להמשך צעירים לזוגות שכירות פרויקט יצירת. 1

 בנות/בני צעירות משפחות/צעירים זוגות למגורי האפשרות את לשמר מבקשת המועצה  
 באלקנה למגורים מגרש/דירה רכשו אולם אלקנה בנות/בני שאינם כאלו או אלקנה

 השנים את עליהן ולהקל לאפשר מנת על, דרכן בתחילת בלמוג לזמן מופחתת בשכירות
 .באלקנה בית וירכשו שישתקעו בתקווה מכן ולאחר, הראשונות

 דיור יחידות עשרות תקים שבו, הראשונים שכונת ע" מתב בחלק שינוי תיזום המועצה   
 בו) אחרת דרך בכל או" להשכיר דירה"  פרויקט במסגרת, צעירים לזוגות לשכירות קטנות

 ועד דרכן בתחילת צעירות משפחות להתגורר יוכלו ובו( המקום בנות/לבני יתרון יינתן
 .שניםחמש 

 שיווק והמשך לפיתוח תפעל המועצה :צעירים לזוגות דירות ושיווק פיתוח המשך. 2
, צעירים לזוגות חדשות דירות להקים מנת על הקיימת ע"התב פי על לבנייה המגרשים

 או" למשתכן דיור" במסגרת יהיה שהשיווק השיכון משרד מול תפעל זה בעניין כאשר
 בני את עדיפות ותתן העלויות את האפשר ככל שתוזיל ובאופן, שתחול אחרת תוכנית
 .המקום

 והקמת לתכנון תפעל המועצה: בשכונה חדשות ותשתיות חדשים ציבור מבני הקמת. 3

 בשטחים, הקיימים הישנים הגנים במקום חדשים ילדים גני  – חדשים ציבור מבני
 (.מחניים רחוב וליד הראשונים הכנסת בית ליד) שבתוכנית החומים

'( וכו מים, תאורה, ביוב, מדרכות, כבישים) בשכונה התשתיות כל את תחליף כן כמו   
 המשפחות לצורך נוספים מעונות מבני להקמת תפעל המועצה .חדשות בתשתיות
 .הצעירות

, כאמור במועד השיכון משרד ידי על המתווה לאישור פוףבכ: אשקוביות . איכלוס4
 שתוכיח משפחה. 31.1.2021 מיום יאוחר לא תסתיים באשקוביות השכירות תקופת
 ארכה לה תינתן, אליה ולמעבר הבניה לסיום קצרה תקופה עוד לה ונדרשת דירה שרכשה

 .31.7.2021-ל עד
 ושדרוג פיתוח עבודות יצועלב יפריע שמיקומן באשקוביות המתגוררות משפחות   

 להן ויוצע, לעיל הרשומים מאלו המוקדמים במועדים האשקוביות את יפנו ,תשתיות
 משרד מול תפעל והמועצה חלופיות אשקוביות העבודות ביצוע וטרם מועד מבעוד

 .הדירה העברת לעלות סיוע לקבלת עמידר/השיכון

 חבילת להעמדת עמידר/יכוןהש משרד מול תפעל המועצה – למשפחות סיוע חבילת   

, חלופית שכירות לדירת לעבור ועליהן מגרש/דירה בבעלותן שאין למשפחות סיוע
 בעלות השתתפות וכן הראשונים השכירות חודשי עבור חלקית השתתפות באמצעות

 .הדירה העברת

 יפנו, באשקובית המתגוררים, עמידר הגדרת פי על ציבורי דיור זכאי: ציבורי דיור זכאי .5
 בעדיפות, עמידר של הקריטריונים במסגרת חלופי לדיור מענה ממנה ויקבלו לעמידר

 .אלקנה באזור

 
 



 

 

 מגורים להמשך ישמש אשר, ע"בתב אזור יוגדר: גג לקורת לסיוע הזקוקות משפחות. 6

 זכאי" של בקריטריונים עמדו שלא ," גג בקורת לסיוע הזקוקות משפחות"ל באשקוביות

 נהש 25  מעל המתגוררות משפחות –" גג לקורת לסיוע הזקוקות משפחות" ".ציבורי דיור
, גג קורת למצוא ביכולתן אין ולטענתן, בבעלותם מגרש או דירה להן ואין, באשקובית

 את שתבחן הנחות ועדת מחברי המורכבת ועדה תוקם
 .להגיש שיידרשו תומכים ומסמכים הבנק מסמכי, טענותיהן

 השיכון שמשרד לכך תדאג המועצה, המשפחה של הצורך את תאשר שהוועדה במקרה  

 זה מעבר במסגרת .שיוסכם לזמן, המוגדר זורבא למגורים למעבר/להמשך למשפחה סיוע
 כיום מתגוררים הם שבה מזו יותר קטנה תהיה למשפחה שתוקצה והאשקובית תכןיי

 משרד מול תפעל המועצה, כזה במקרה) אליה לעבור יידרשו והם אחר ובמיקום

 .הדירה( להעברת חלקית בעלות לסיוע עמידר/השיכון
 .המוגדר באזור האשקוביות עבור וץשיפ חבילת לבצע מעמידר תבקש המועצה

 המועצה מהנדס יעמוד שבראשה תכנונית-מקצועית וועדה תוקם: המתווה יישום ועדת. 7
 .לעיל כמפורט המתווה ליישום המלצות שיציגו השיכון במשרד המחוז אדריכל ובשיתוף
 מספר כי מאמץ ייעשה השינויים במסגרת .המועצה מליאת לאישור יובאו הועדה המלצות
 .ע"בתב המקוריות הדיור יחידות מספר על יעלה לא המעודכנת בתוכנית הדיור יחידות

 

 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 הרבנית ורד פוקסברומר.י "צוריאל ויינתן ע

למד את ספר איוב בבית הכנסת "תפארת צפתי יצחק מ  * ד"ר
  . השיעור מיועד לכל הציבור,16:30בשעה  165-ם" שכונת השלו

 גברים, נשים ובני נוער.
 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה*  

נשים ונערות . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 
 חדשות מוזמנות להצטרף.

 בשעה   'רבנןמ  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.

"אחווה ורעות" בימי * שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב
 , 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". 
 שו של הרמב"ן.פרשת השבוע על פי פירו

החוג מתקיים מידי שבת בשעה . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 
בבית הכנסת הספרדי )צמוד לבית הכנסת בידי צבי הולצברג  16:00

הפתעות  . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותאחווה ורעות( 
 .לילדים

 



 
 

 ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א'

 

 ה!באלקנבשעה טובה נפתחה ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א'    
לחוברת . 16/2/20על מנת שנוכל להיערך אנא הקדימו רישום ילדיכם, ולא יאוחר מיום    

 –ההרשמה האינטרנטית באתר . http://bit.ly/2U9Sar8 –הרישום ולפרטים מלאים 
http://bit.ly/36yfn9l. 

תושבים חדשים או כאלו שעתידים לעבור לקראת שנת הלימודים הקרובה, ואינם 
 ת:ההרשמה באמצעואלקנה, רשומים בת.ז. כתושבי 

אבישג  –רישום לכיתה א' . ronit@elkana.org.il 03-9151214רונית  –רישום לגנים   
03-9362264 mmdelkana@walla.co.il. 

 מועצה מקומית אלקנה
 

כל הפרטים באתר המועצה  מיגון שמשות הרכב במימון המדינה.עידכון לגבי 
www.elkana.org.il .ת מועצת בנושא חריגים ניתן לפנות לנדב מלכה במשרדי ולשאל

 .02-6211999, יש"ע
 

 נהבאלק ך"לתנ המדרש בית

 

 על בהמות בדמות אדם בסיפורי המקרא –"ָאָדם ּוְבֵהָמה" 
 

 ם".העברי ארץ"  וגמידע ובעל הבלפרויקטי מערכות  מנהל, אבי דנטלסקיד"ר 
 

 בדיוק 19:30 בשעה 12/2/20, בשבט ז"י, רביעי ביום, ה"אי, תתקיים ההרצאה
 .אלקנה אשל הכנסת בבית 

 

 .₪ 10 – ההוצאות לכיסוי, כניסה דמי. ך"תנ ספרי להביא נא
 

 מוזמן הציבור
 

 המדרשה לנשים  ב'אחווה ורעות'
 

 11.2.2020אלקנה, ביום שלישי, ט"ז בשבט, תכנית הלימודים במדרשה לנשים 
 

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

 

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

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

 
 

  –לקחת טרמפ במכוניתך 
 ות הכנסת אורחיםמצו קיימת

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2U9Sar8%3Ffbclid%3DIwAR2qXkFG5JQW9U-8cZf12PFvi4XRhuQpnSOQSI1dYWO6VfYnsFhBScaczVQ&h=AT23bZZYSZdE2m7_P2xNxKHAR-N2o7EDR9P8d2hmMX_qNqXqmbloiRl5GyL4M5SuFc1ZsRu2bcOuEu-Q1tRPS3y8xr1XPDBYy4Bf96de_-Xhu4DKdS9oGaS2jyuRhjeCrpSFqIxdpkvZUXTdtMSplY_0j7z_YH_nRINeu0Ok9BOa28Qk6t5rEx8JTWgKz3h3L06rA1yEKCesna29j57fgcaQQ7MixY15UOXAKnXhdZK3H8bJn-Lg7fZ3iOIOIwpzGesOnzgimQ9zTAtCVU45cCjnyIwZjYrUeQkQecfauB0z9eDQbp_CLzsZpEEdoD0Ej4EdMUvQmJ1uTitHPgKNvJ1xkbMVOGiodOHxX2gcMxE1AbdHmAz27ZNrAk7KPyP11UmQ7o99DnkmMTSxmxcZyUrJxkcmxnqsQqp5_hhyZawHCFEzZ-EO8ZY1DKofTXsyh5xjjPcDrLX5I1-jz56gEmQE9SYm6o3q3DSut6g5a_YDJnAC_jNWQ1HjGo7YheFSfJz1uk4LsNHzlXEFE9oo0Q8sVL8edQHhPe9T5fyaGnKOKxRQ8GfWLUu98OA9N_vLywDY6La5sXJFlDPXn-YnOypYeX0hgL6TErsaB-7_OQKSgnh4OPlxsobe-aYT9HWlvIPC
https://bit.ly/36yfn9l?fbclid=IwAR2dDkivSxrYCOaxWxjsd1C0EOQATvJDTQxAiXRCOFghn74l8wu8kzKgC0g
https://bit.ly/36yfn9l?fbclid=IwAR2dDkivSxrYCOaxWxjsd1C0EOQATvJDTQxAiXRCOFghn74l8wu8kzKgC0g
mailto:ronit@elkana.org.il
mailto:mmdelkana@walla.co.il
http://www.elkana.org.il/
http://www.elkana.org.il/


 

 
 20:30בשעה  8.2.20מוצ"ש פרשת בשלח י"ג בשבט 

 ערב זמר עם אודי מילוא

 שירי נעמי שמר.
 

  18:15בשעה  9.2.20יום ראשון י"ד בשבט 
The Book Club 

 .The Weight of Ink by Rachel Kadishשם הספר: 
 

 20:00ובשעה 

 חוויה מהמוסיקה
 סערות.: הנושא עם אפרת פרומר.

 

 10:30בשעה  10.2.20בשבט יום שני  ט"ו 

 המזרח התיכון על פרשת דרכים
 .סוד הישרדותן של מדינות המפרץהספר: . מיכל יעריעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  11.2.20יום שלישי ט"ז בשבט 

 חוויה מהסרטים

 הסרט: יפורסם בהמשך. יובל ריבלין.עם 
 

 10:45בשעה  12.2.20יום רביעי י"ז בשבט 

 בוקר של תורה
 עיונים בספר שמואל. –דוד ונשותיו הספר: . אסתר לפיאןעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 9:00בשעה  2.2013.בשבט  חיום חמישי י"

 מועדון הסרט הטוב 

 הסרט: יפורסם בהמשך.
 

 10:30בשעה 

 סדנת תיאטרון  -"עושים סצינה"

 )לרשומים(

 

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

 שימושי מחשב וטלפון חכם

 

 20:00בשעה  16.2.20יום ראשון כ"א בשבט 

 קתדרה

 : הערים הלבנות של אנדלוסיה.הנושא עם גוסטב מייסלס.
 
 

 מועדון האידיש
למפגש סיפור של שלום עליכם  22.2.20אנא שריינו את מוצ"ש פר' משפטים שקלים 

 
 



 מועדון האידיש
למפגש סיפור של שלום עליכם  22.2.20אנא שריינו את מוצ"ש פר' משפטים שקלים 

 "אויסגעטרייסלט". השיר של אהרון צייטלין "דונה דונה" בתרגום חוה אלברשטיין.
 הכניסה ללא תשלום

 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 

 מית ומאוחדתלחברי קופ"ח מכבי, לאושעות קבלה 

 

 .17:00-19:30 – יום רביעי.      7:30-9:00  – יום שלישי.     17:00-19:30 – יום ראשון
 .פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה                                     .7:30-9:00  – יום שישי

 

 :2020יולי -2019שעות פתיחת הספרייה ספטמבר 

 

 שינוי בשעות פעילות הספרייה: 29/01/20החל מיום רביעי,    
 יום ד'. 09:00-12:00 – יום ג'. 09:00-12:00 – יום ב'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'   
בערבי חג . 09:00-11:00 – יום ו'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום ה'. 17:15-19:15 –

 הספרייה סגורה!
 
 

 

 

 

 
 



 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

ביום ראשון האחרון נפתחה סדנת צילום בסמרטפון, המשתתפים קיבלו טיפים מעשיים   
במרכז  20:00ולמדו מושגי יסוד בצילום. המפגש הבא ייערך ביום רביעי הקרוב בשעה 

 צעירים.
 

 יים.יתק לאלצערנו האירוע : ט"ובירה ונשירה
 

 מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים בפייסבוק או בקבוצת הווצאפ שלנו.  
 
 

 

 מפגש מובילי התנדבות אלקנה

 

השבוע נערכה הכשרה למובילי ההתנדבות באלקנה, קבוצת מתנדבים המובילים את    
 המיזמים באלקנה.

את על מנת ז. כשבכל פעם מיזם אחר מארח את המפגש ,אחת לרבעון נפגשים המובילים   
 להכיר לעומק את העשייה של אותו מיזם וללמידת עמיתים.

 ,שולה גרניק וברוריה מכמן הספרייה יפה שמריהו יחד עםאת המפגש ארחה מנהלת    
 אשר מובילות את מיזם "סיפורי סבתא".

חידוש השפה " במהלך הערב שמעו המתנדבים שיחה מפי סיגלית אטיאס בנושא   
ודרכה למדנו על חשיבות המיזם של סיפורי סבתא שבו מקריאים מתנדבים,  ,העברית"

 .סבים וסבתות מהיישוב, סיפורי ילדים לילדי הגנים בכל יום ראשון
בהמשך הערב נחשפו המובילים לעבודת מתנדבי הספרייה, החל מחיפוש ספרים ע"פ    

 ה.שיטת הקיטלוג הנהוגה בספריות בכלל ועד חידושים בספריית באלקנ
רסום של מיזמי יווק ופי"ש בסיום הערב למדו המובילים בלמידת עמיתים סוגיה בנושא   

כל אחד תרם את חלקו בנושא זה על מנת ללמוד ולקדם את המיזמים השונים  .התנדבות"
 אותם הם מובילים.

 ולכל המובילים ,לסיגלית אטיאס, לשולה גרניק, ברוריה מכמן ויפה שמריהותודה ענקית    
 ושים עבודה מבורכת במהלך כל השנה.שע
לסיפורי סבתא  17:15בכל יום ראשון בשעה  4-5מוזמנים להגיע עם ילדי הגנים, גילאי    

 בספרייה.
 

 
 



 

 
 

 בני עקיבא
 

ביום ראשון יצאו שני אוטובוסים עם חניכים משבטים נבטים עד הראה להצגה    
ההצגה "עד להודעה חדשה" של תיאטרון  השעה הישראלי . באולם "תרבותא"

 עסקה בנושא  שיימינג ברשת.
ההצגה השחקן שיתף את הקהל וגרם להם לחשוב מה היו הם עושים  הלךבמ   

  י לדעתם אשם..במצב הזה ומ
 החניכים התנהגו בכבוד ונהנו מההצגה ומן התוכן.   
יישר  השבת יוצא צוות ההדרכה לשבת גיבוש אצל נעה הקומונרית בירושלים.   

כח לנועה על ההשקעה ועל קבלת הפנים. זו שבת חשובה להמשך פעילות הסניף 
 כולו. 

 טיול טו בשבט ביום שלישי!
 

 סרן אריאל חובב הי"ד צוות עשייה ע"ש
 

הצוות דיבר  .' בשבת שעברהמפגשבת'פעילה מהצוות העבירה  –אריאל קורן    
על מצב החקלאות והשטחים בארץ, על טו בשבט, והגיעו לדיונים ושיח של 

 עשיה. 
  .דובר על "מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב ולעזור"  
 לכו לטייל בשומרון ועוד.. ישתילים, י טיול טו בשבט בו יטעו –ביום שלישי   
 הצוות החליט לעזור בשמירות בחוות, ובעזרת ה׳ גם ללכת בקיץ לשבוע עבודה.   
 תודה לאריאל!  

 

 מצטייןפעיל  –ראובן לוזון  
ונוער במשרד החינוך. לטקס הגיעו השבוע התקיים טקס פעיל מצטיין של מנהל חברה   

 נציגים מכל הרשויות של מחוז מרכז.
לפעיל המצטיין של אלקנה נבחר ראובן לוזון מכתה י"ב, שבשנים האחרונות התנדב   

במועדונית הרב תחומית,  הדריך בבני עקיבא, יזם שעורי גמרא בישיבה, משתתף רבות 
 הוא קומונר של סניף עוז.בפרויקטים התנדבותיים ביחידת ההתנדבות והיום 

 כיבד אותנו בנוכחותו ראש המועצה אסף מינצר.
מועצת אלקנה  מברכת גם את המועמדים, עדי פרנק מהישיבה ורוני גוטסמן   

 מהאולפנה.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 , ובת אל ברזילילאורה משה, שרונה עמרני

 

 תנחומים על פטירת האח                 
 

 לדאבה עודולא תוסיף  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח  
                                                                                      

 מכל בית אלקנה  
 



 

 !!בואו בשמחה .מתנדבי אלקנה מוזמנים לערב הוקרה

 ".נתינה שבונה קהילה" ,יחידת ההתנדבות
 

 
 



 
 



 
 



 

 הסיור המתוכנן התבטל
 

 
 
 
 
 

 צילום מתוך יומנו של צבי הירשפלד, מייסד המושבה רוחמה, 
 שנים 106השבוע לפני 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

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

 
 

 תזכורת: חניית נכים מיועדת לנכים

 

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

בתוקף רק אם בעל הרכב עצמו נמצא בתוכו. בנוסף, אנו מבקשים מבעלי 
הקלנועיות, ובעיקר המסייעים הזרים המסיעים אותם, שלא לחנות בחניית 

 שות על הנכים להיעזר בחניית נכים.נכים המיועדת לכלי רכב. חניות אלו מק
 

 לא לאסלה –תזכורת: מגבונים 
 

אנו שבים ומבקשים מהציבור להימנע מהשלכת מגבונים וכדומה לאסלה,   
כיוון שהדבר גורם לנזקים ולסתימות במערכת הביוב, כדי שלא ניאלץ להזמין 

 לטפל בסתימות בביוב. קבלן חיצוני עם "ביובית" יקרה
 
 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 בן למוריה ונתן. ,להולדת הנכד ,לשושי בלבין* 
 

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 ללאה ליבוביץ, לנישואי אלישיב עם דנה.* 

 נישואי עודד עם אורלית.לשרה ורחמים אשואל, ל* 

 ,לאירוסי אדר עם אייל בן עזרי ,אביה ואשי שטרן* ל

 נכדה למרים ויהודה שפירא.  

 * לפועה ודודי כהן, לאירוסי לילך עם יהונתן בלנק.

 
 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 למיכל ורפאל חיימוביץ, לבר המצווה של אליהו, * 
 נכד ללאה ליבוביץ.  

 לגלית וגיא בקרמן, לבר המצווה של יונתן, נכד לרחל* 
 ושמעון בן משה ולשרה וישראל בקרמן.  

 

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

