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 בשורה  של  התחדשות ו באב:"ט
 אורית לברן

 

ים ט"ו באב. " –היום     ים טֹובִׁ יּו יָּמִׁ יֵאל, ֹלא הָּ ן ַגְמלִׁ ְמעֹון בֶּ ן שִׁ יםָאַמר ַרבָּ ּפּורִׁ ר ְבָאב ּוְכיֹום ַהכִׁ שָּ ה עָּ שָּ ֵאל ַכֲחמִׁ ְשרָּ ן , ְליִׁ הֶּ בָּ שֶּ
ֵאין לוֹ  י שֶּ ת מִׁ ֹּלא ְלַביֵש אֶּ ין, שֶּ ן ְשאּולִׁ בָּ ְכֵלי לָּ ם יֹוְצאֹות בִׁ ַליִׁ ים. ְבנֹות ְירּושָּ מִׁ ם יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַבְכרָּ ַליִׁ  .ּוְבנֹות ְירּושָּ

יּו אֹוְמרֹות? "    ה הָּ קֶּ ּומֶּ ה. שֶּ חָּ ְשּפָּ ֵתן ֵעינֶּיָך ַבּנֹוי, ֵתן ֵעינֶּיָך ַבמִׁ ְך. ַאל תִׁ ה בֹוֵרר לָּ ה ַאתָּ א ֵעינֶּיָך ּוְרֵאה, מָּ א נָּ חּור, שָּ ר ַהֵחן בָּ
ל )משלי לא( ְתַהלָּ יא תִׁ ְרַאת ה' הִׁ ה יִׁ שָּ י, אִׁ ל ַהֹיפִׁ בֶּ  ". משנה, תענית, ד', ו'.ְוהֶּ

 וחות שנה.האדם היהודי מדלג כל חייו בין שני ל   
ראש השנה: "באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות"  –בתשרי  'א-האחד מתחיל ב   

 )משנה, ראש השנה, פ"א, מ"א(.
 (.'ב, ב""החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" )שמות י –השני מתחיל בר"ח ניסן    
בתשרי את חג הסוכות  –ו לזו: בחמישה עשר בחודש הראשון חוגגים חג שבעה ימים שתי השנים האלו מקבילות ז   

שמיני עצרת המצטרף לסוכות בשנה שמתחילה  –ובניסן את חג הפסח. לאחר שני חגי שבעה ימים אלו, נוסף יום אחד 
 תחילה בניסן.בתשרי; ושבועות )'עצרת' בלשון חז"ל(, שמתווסף לאחר ספרית חמישים יום לחג המצות, בשנה שמ

טען שיש להקביל גם בין שני החודשים האחרונים בשתי ספירת השנים האלו: אדר ואלול. החודש  'שפת אמת'הבעל    
עשר בכל לוח שנה מציע לאדם תשובה, גם אם תשובה בעלת אופי שונה: באדר תשובה מתוך שמחה ואהבת -השנים

 לפרשת שקלים, תרל"א(. ה', ואילו באלול תשובה מתוך פחד ויראת הדין )דבריו
השנה המתחילה בתשרי מסמלת את תחילת השנה של עולם הטבע. הסתיימה שנה של עבודת אדמה, החקלאי אסף    

את יבולו, ומתחילה שנה חדשה. השנה המתחילה בניסן תואמת את הסיפור הלאומי של עם ישראל, סיפור שהתחיל 
ים" ביציאת מצרים. זהו סיפור לאומי שפונה אל האדם: שִׁ כֶּם ֹראש ֳחדָּ ש ַהזֶּה לָּ נָּה ,ַהֹחדֶּ ְדֵשי ַהשָּ כֶּם ְלחָּ אשֹון הּוא לָּ  ". רִׁ

אם אנחנו רשאים להמשיך את הקבלת שני מעגלי שנה אלו, נחשפת הקבלה מרתקת נוספת, שמתרחשת בחודש    
אנחנו מציינים את תחילת פריון  –כשהירח של החודש החמישי לתשרי מתמלא  –ו בשבט "החמישי של השנים. בט

 האדמה. ניצנים מתחילים להופיע ומבשרים על האביב המתקרב ועל התחדשות פני האדמה.
ו באב, חגן של בנות ישראל "אנחנו חוגגים ומציינים את ט –כשהירח של החודש החמישי לניסן מתמלא  –ו באב "בט   

 ". עשר באב וכיום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל כחמישה ת לחולל בכרמים, "שהיו יוצאו
 גם חג זה נושא בשורה של צמיחה חדשה, והפעם רומז לתחילת פריון האדם.   
ו באב בנות ישראל יוצאות לחול עם בגדי "ומבשרת על התחדשות פרי האדמה; בט ,ו בשבט השקדייה עוטה לבן"בט   

 גם הן שהגיע זמן התחדשות האדם.לבן ומבשרות 
אלו רק ניצנים המרמזים ומבשרים על ההתחדשות. כך גם הזוגות  .ו בשבט עדיין אינם מוציאים פרי"העצים בט   

 שנפגשים בכרמים... לעת עתה מדובר בדייט ראשון; בהיכרות ראשונה המבשרת את ההתחדשות והצמיחה אשר בפתח.
 בתמונה: עמק שילה                           , גם באמצע הקיץ ובכל יום ויום מימות השנה.יהי רצון שנדע להתחדש ולפרוח   
 

 12.8.22 | בתשפ" באב ט"ו  | ואתחנןפרשת  | 1130 'ליון מסיג
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 ?ילדים ונוער, מוכנים לאתגר הנינג'ה הגדול של אלקנה
 

( את המתקנים בפארק הנינג'ה החדש והגדול באזור, הכולל 300-בימים אלו מרכיבים בשכונה החדשה )ה   
סטפר, מסלול נחש, רשת העכביש וקיר העכביש, מסלול גורילה מרחף, קיר סיום מיוחד, מתקן 'דרך העמודים', 

  ם.שיאתגרו אתכומתקנים נוספים 
 .שתדאג שהחיוך שלכם יישאר רחב לאורך כל המסלול ,בנוסף מותקנת בפארק החדש אומגה ארוכה   
וכשתתעייפו תוכלו לנוח בספסלים מוצלים שיותקנו  ,תקניםיגם אתם מוזמנים לנסות וליהנות מהמ –הורים    

 .בתצפית המרהיבה הקיימת בפארק
 !!ם העבודותאין להיכנס לשטח הגן עד לסיו ,למען בטיחותכם   
 .בעז"ה נודיע על פתיחה מסודרת וחגיגית בקרוב  

 !ממשיכים להתחדש   

 

 

 מתנדבים, מוכנים להתנדב?
 

 .תושבים יקרים  
יחידת ההתנדבות של אלקנה מגייסת   

 מתנדבים חדשים לסיירת התיקונים.
בסיירת תמצאו צוותי מתנדבים הכוללים   

תושבים עם לב רחב וידי זהב הרוצים לתרום 
 מזמנם לטובת ותיקי היישוב.

לא מדובר בתיקונים מורכבים אלא בדאגה   
לתושבים הוותיקים אשר טיפוס על 

או ניקוי  ,תכסא/סולם כדי להחליף נורה בבי
יכולים להוות בעיה או  ,פילטר של מזגן וכדו'

  .סכנת נפילה עבורם
 הכל בתיאום מראש ובזמן שנוח למתנדבים.   
השירות יכול לכלול עבודות קלות כגון: ניקוי   

פילטרים למזגנים, החלפת נורות, תליית 
תמונות, תיקוני רשתות, החלפת מנעולים, 

          תיקוני צבע קלים, ועוד....         
 אנו זקוקים למתנדבים נוספים לסיירת.  
פנו אלי: סלין רוצים להצטרף לסיירת?   

או באמצעות המייל: , 054-7740213מיכליס: 
mitnadvim@elkana.org.il  
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- מחנה אלקנה על שמו של רבבמסגרת     
, כפי שסיפרנו בשבוע  סרן אריאל חובב הי"ד

למחנה של שבוע    שעבר, יצא השבוע הנוער
 .למען ילדים עם צרכים מיוחדים

גן      לבית  יצאו  הם  מוצ"ש  עד  שני  מיום 
ול מהעמותה יבירושלים  הילדים  את  וו 

במלא אטרקציות שוות ופעילויות מגניבות  
הופעה   טרמפולינות,  פארק  חיות,  גן  כגון 

 .בבריכת הסולטן, באולינג, בריכה ועוד
אסף  ביקרו      המועצה  מנכ"ל  במחנה 

שפירא, מנהלת יחידת הנוער תהילה דומב  
שחזרו  מיכליס  סלין  ההתנדבות  ומנהלת 

ונרג על  נפעמים  הנפלא  לנוער  והודו  שים 
 .פועלם החשוב

שישיהיום,      השבוע   ,יום  את  נסכם 
המתנדבים  לכל  הוקרה  בבוקר  באלקנה 
תושבי   ידי  על  שמאורגן  ג'יפים  ובטיול 

ו קהילתית האלקנה,  שבת  נקיים  שבת 
 .בשכונה הצפונית

הנוער  שוב      בני  לכל  ענק  כח  יישר 
המחנה   למען  קשה  ועובדים  שמתנדבים 

שמפרגנים  !ובכלל ההורים  לכל   ,לכל 
 .התושבים שתורמים ולוקחים חלק בעשייה

בעלי התפקידים   ולכל  למשפחה המאמצת 
ותומכים  שעוזרים  ובמתנ"ס  במועצה 
הלילה( של  בשעות הקטנות  גם  . )לפעמים 

 !תודה לכולם
בהזדמנות זו נזכיר כי ביום שישי הקהילה    

תורמת את האוכל והפינוקים לאורך היום, 
ים להמשיך להשתבץ בטבלה בקישור  מוזמנ

 המצורף
ts/https://docs.google.com/spreadshee

-d/12jN1A0KaT
QhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9k

iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejT
Xyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0

jeFRlN2YRVFu0#gid=0 
 ונוער אלקנה    יחידת הנוער 

 

 

 

                

    

 
 

 
 
 

 נוער אלקנה התאבל על חורבן בית המקדש ליד הכותל
 

 כבוד למחנה "קו לחיים" אלקנה!
 

 

 

 

  100-ערב ט' באב יצאו כב   
על   להתאבל  נוער  בני 

ציון,    .ירושלים הגענו לשער 
בחומות וירדנו לכיוון עברנו  
 .הכותל

לרחבת      שנכנסו  מרגע 
בהכותל בני ,  שניות  תוך 

במעגל   הסתדרו  הנוער 
של   מאות  אחריהם  וסחפו 
אנשים, גברים ונשים, דתיים  
ועולים   תיירים  וחילונים, 
ובטחון   צבא  אנשי  חדשים, 
לשירה   הצטרפו  שפשוט 

 !מלאת הכוונה שלנו
 שנזכה כולנו שתפילותינו     
לגאולה     ונזכה   וייענ      

 .בקרוב
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jN1A0KaT-kQhtJ5kBlDE77zdQYmK_5SWrTpkgzI9iE/edit?fbclid=IwAR1mWIlHXkzp1cejTXyimdm21dTw6_tNcIpBANeZgSBHu0jeFRlN2YRVFu0#gid=0


 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

 בחודש אוגוסט המועדון ממשיך לפעול בעזרת מרצים מתנדבים מאלקנה והסביבה.
 .אנו מודים לכל המתנדבים על הרצון ועל ההיענות

 

 מועדון הסרט הטוב )שם הסרט יפורסם בהמשך(.  – 20:00בשעה   י"ז במנחם אב 14.8.22יום ראשון 
 . סדנת יצירה מבטון עם שיר לאופר –פעילות סבא סבתא נכדים  – 11:00י"ח במנחם אב בשעה  15.8.22יום שני 

 ההרשמה סגורה.
 טיול שקיעה לאפולוניה. ההרשמה סגורה. –י"ט במנחם אב  16.8.22יום שלישי 
 "המקרא ועולמו" הנושא: .עם ד"ר יצחק צפתי – 11:00כ' במנחם אב בשעה   17.8.22יום רביעי 
 .The Book Club 18:15בשעה   כ"ד במנחם אב 21.8.22יום ראשון 

 המועדון סוגר את שעריו לשנת פעילות זו.
 חוגי הספורט והיוגה ימשיכו ברצף במשך כל חודש אוגוסט.

 .RGRMימון מוח בשיטת לשיעור היכרות לסדנת א 11:00בשעה  31.8.22ניפגש ביום רביעי ד' באלול  
 

 ,ופתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ניפגש להרמת כוסית לקראת החגים 18:00בשעה  4.9.22ביום ראשון ח' באלול 
קטעים , ניסיון של שנים בהופעות מול קהל בארץ ומחוצה לה: הר בהופעה מוזיקלית מרהיבה-עם יוליה ושאול בן

 .נוכחות בימתית מרשימה, ווירטואוזיים ונעימות רגועות, קטעים מוזיקליים ידועים בעיבודים עכשיויים מרעננים
 

 300-תושבי שכונת החן קיל, מרים ו
 

מעון , תלמידת שנה וחציהעלמא בת עם בתם  300-עברו לפני חודשיים לביתם החדש בשכונת החן קיל מרים ו   
  .2018חתונתם בשנת אחרי שנים, מיד  4. לאלקנה הגיעו כבר לפני שירת אלקנה

. למד בישיבת רמת גן ולאחר מכן בישיבת ההסדר חן, בן ירושלים, עבר לאלקנה בילדותו עם שרוני ושרון ביר   
עובד בחברת  . כיום הואלמד הנדסה באוניברסיטת בר אילן השירות. אחרי 188 הבשריון, בחטיב שירתבירוחם. בצבא 
 .מהנדס חשמלכרייקול קריסטל 

באולפנת  הלמד, גנדלמןבמקור, משפחת  מחיפהמרים,    
ח "לאומי בביהשירות שירתה ב בהמשך .צביה בחיפה

רפואה באוניברסיטה  הלמד השירותאחרי  רמב"ם.
מתמחה ברפואת ילדים בבי"ח מעייני היא וכרגע  ,העברית

 הישועה.  
גרו ביחידת דיור חתונתם, הם אחרי  ,שנים 4במשך    

לפני חודשיים אצל משפחת רבקה ויהושע כץ.  באלקנה
 עברו לדירה החדשה בשכונה החדשה.  

 מה הביא אתכם לאלקנה?    
הורים ה – בעיקר קרבה להרבה בייביסיטרים זמינים   
ציפי  ,צפוניתהשכונה השרון ביר משרוני ו ,סבים של חןהו

-ואלי ועליזה גרוסמן משכונת ה ,ושמי ביר מהמדורגים
300. 

 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
. החברה, הצעירים והאווירה המשפחתית הטובה"   

מצאנו חיי קהילה  300-כשהגענו לשכונת המיד 
 ". מקסימים

 איך התמודדתם עם הקורונה?      
 בקורונה. אז היא  הסטאז׳  את  התחילה  בדיוק  מרים "    
  .עבדה רגיל, וחן למד בבית   

 

 לאומית  ומאוחדת עדכון  לחברי מכבי.
 

המרפאה   16.8 ביום שלישי. 07:30-09:00בשעות הבוקר  14.8תהיה ביום ראשון הבא בשבוע קבלת קהל במרפאה    
 .סגורהתהיה 

 .07:30-09:00ויום שישי  17:00-19:30כרגיל: יום רביעי הפעילות בשאר הימים    
 



 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 



 

 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ה  ב ִּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ לָּ

ים"  נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ  ֵמעַּ

 

 ספריית אלקנה
 

מוזמנים להגיע לקרוא, . הספרייה פתוחה ��
 .לעיין וליהנות

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 

  .9:00-12:00 שני: 
  .16:00-19:00שלישי: 
 .9:00-12:00רביעי: 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי

 .9:00-11:00 :שישי 

. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  

. 053-3233753ווטסאפ �🄳�

 .elkana.library@gmail.com מייל��
 

 חופשת קיץ בספרייה
בין  הספרייה יוצאת לחופשה ותהיה סגורה

 .24-31/8ד' אלול  – התאריכים כ"ז אב
 .1/9אלול בנשוב לפעילות ביום חמישי ה'     

 

 

 אזכרה 
 לאמנו ואחותנו האהובה  

   ז"ל  נגה בלום

 . 18.8תתקיים ביום חמישי, כ"א אב, 
 .  18:00התכנסות בשעה 
 18:15תחילת האזכרה 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

mailto:elkana.library@gmail.com


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 המועצה המקומית אלקנה 
 2022מתן תמיכות לשנת התקציב  

 בתחום העשרת חיי הקהילה, התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב 
ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים, בדבר אפשרות    

 . 2022להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
הקהילה,     חיי  העשרת  בתחום  באלקנה  הפועלים  רווח  כוונת  ללא  מוסדות  התמיכה,  לקבלת  בקשות  להגיש  רשאים 

 התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב וזאת על פי תבחינים שקבעה מליאת המועצה. 
להוריד      ניתן  אותו  בקשה  טופס  גבי  על  תוגשנה  תמיכה  לאישור  האינט בקשות  אתר  העירוני    רנט באמצעות 

https://www.elkana.org.il/index.php   טפסים, או בברקוד המצורף « טפסים »  , 
 
 
 
 
 
 
 

 08:30-12:30ה', בין השעות -לקבל ממשרדי הגזברות בימים א'או 
עד ליום ה', כ"א את הבקשות לתמיכה בצירוף כל האישורים הנדרשים יש להגיש לגזברות המועצה    

 .12:00בשעה  18/08/2022באב תשפ"ב, 
, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה 2022אין וודאות כי ייקבע תקציב תמיכות לשנת    

 מנכ"ל המועצה אסף שפירא,                                                .יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה
 

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


 

 

אלקנקנה 1126 

docx.)11(
 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 )בית משפחת מרגליות לשעבר(. 165-שכונת העם המעבר ל ,לליה ואביאל גונן
 – ויאיר כהן בצר(הוד לאור )לבית , רייך( ואיל לוישייקה לליאור )לבית , ורץואפרת ושי של

 .צפוניתהשכונה במדורגים עם המעבר ל
 )בית שמעון רוקח(. 80-ת השכירות בשכונ, עם המעבר ללאביטל ונועם אליצור
  .שכונת הראשוניםבעם המעבר למדורגים  ,לדקלה ונתנאל זיסברג

 

 שיעור בשבת בהלכות סנהדרין
 

השבת, פרשת ואתחנן, יתחיל סבב לימוד חדש ברמב"ם, בהלכות סנהדרין. השיעור מתקיים מיד אחרי תפילת    
מנחה קטנה בשבת אחה"צ עד צאת השבת. השיעור מתקיים במורשת יהודית ומועבר בידי הרב ניסן סלומיינסקי. 

 כל תושבי אלקנה מוזמנים להשתתף. 
 

 השיעור לנשים בשבת
 

 לספטמבר.  3ם בשבת יוצא לחופשת בין הזמנים ויתחדש בשבת פרשת שופטים ז׳ באלול השיעור לנשי   
תודה לשושי צוריאל על אירוח השיעור ותודה  .תודה למעבירי השיעורים שעושים עבודתם נאמנה בהתנדבות   

 לבורא עולם. 
 .קיץ טוב ובריא ובשורות טובות, שבת שלום. זהבית גרוס    

 

 לידות
 , נין לחנה ומשה גולןגולן להולדת הנכד, בן לחן ואורי ,ליעל ועמית גולן

 נישואיןואירוסין 
 .נכדה לפסיה וחיים גרניט ,לארוסי אילה עם שי סוקולבסקי ,להילה וצור בדש

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 

 

 

 

 

 
לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה, הצעות עבודה ברכות, מתפרסמות 

 באתר היישוב.
 https://www.elkana.org.il/index.php הקישור לאתר: 

 או בברקוד המצורף כאן.

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

