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 הבדלי מעמדותהתורה כמוחקת 
 מאיר פוני

 

ֵני "     כֶּם ִלפְּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ֵאל .ֱאֹלֵהיכֶּם ה'ַאתֶּ רָּ ֵריכֶּם, ֹכל ִאיש ִישְּ ֹשטְּ ֵניכֶּם וְּ ֵטיכֶּם ִזקְּ אֵשיכֶּם ִשבְּ ֵשיכֶּם. רָּ כֶּם נְּ  ַטפְּ
ב ַמֲחנֶּיָך רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ יָך ,וְּ יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ  .י'(-ט, ט'")דברים כ "ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ

הרי כוונת הפסוק להגיד: כל איש ישראל מראשים עד חוטבי עצים ושואבי מים. כלומר: כל  .הלשון תמוהה   
כי חוטבי עצים ושואבי  ,צריך להיות כתוב "ועד חוטב עציך ושואב מימיך" השכבות מלמעלה למטה. ואם כן היה

יָךנאמר "למה עד זה.  הולא ייתכן להגיד עליהם מז ,מהווים שכבה אחת מים יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ  ?"ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ
ִרית " רק הודות לתורת ה' היו בני ישראל לעם אחד :אלא דבר גדול משמיע לנו הפסוק כאן    ָך ִבבְּ רְּ בְּ עָּ יָך ה'לְּ  ֱאֹלהֶּ

תוֹ  ָאלָּ ר   ,ּובְּ ָך ַהּיוֹ  ה'ֲאשֶּ יָך ֹכֵרת ִעמְּ ִקיםם. ֱאֹלהֶּ ַמַען הָּ ם לְּ עָּ ָך ַהּיֹום לֹו לְּ  י"ב(.-פסוקים י"א) "ֹאתְּ
היה הפיצול  ,הודות לתורה הזאת נתאחדו כל השבטים וכל המעמדות. אילולי ברית זאת, אילולי ניתנה התורה   

שולט בבני ישראל. לא רק בין ראשים לבין חוטבי עצים ושואבי מים, היה הפיצול הזה נותן את אותותיו, אלא 
תהום. לכאורה שתי מלאכות אלה שייכות לאותה שכבה  גם בין חוטבי עצים לבין שואבי מים הייתה נוצרת

אף על פי כן הייתה נפערת ביניהן תהום. סוף סוף הן שני מקצועות ולא אחד. בכל מקום שאין  סוציאלית אחת,
מת חהתורה משמשת מלט לגבש את החומר האנושי כדי לעשותו בניין חברתי איתן ויציב, שם יש מקום למל

 . מספיק הבדל קטן כדי ליצור מאבק גדול ולזרוע שנאה בין אחים.מעמדות סוציאליים דומים
וגם בין ראשים לפשוטי  ,רק בזכות התורה בלבד יטושטשו הבדלי מעמדות בין חוטבי העצים לבין שואבי המים  

העם. התורה עשתה אותנו חטיבה אחת בעולם, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, אל אף ההבדלים הבלתי נמנעים 
  ים ומעמדות אין מלחמת אחים.בין שבט

 

 לעילוי נשמת אביה פוני ז"ל
 פ"אלול תשבט "נפטרה ערב ראש השנה כ
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 19:11  שבתצאת ה  .18:15 שבתכניסת ה

והמתנ"ס   ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה 
 מאחלים לכל בית אלקנה 

 ! שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה



 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ימים בודדים  התכנסנוכהרגלנו בקודש,     
לשיר, להתעורר, ללמוד,  –לפני ראש השנה 

להתחדש, להתרגש, לבקש ולהיפגש, בסדרת 
המועצה המקומית והמועצה אירועים ש

עבורכם לחודש הרחמים  הדתית הכינו
 והסליחות. 

השנה, הקפדנו במיוחד לתת מענה מגוון    
לנשים ולגברים, לקטנים עם הגדולים ולכל 

 המשפחה.
שהיה מאד אנו שמחים על הביקוש הער    
אירועים השונים ועל האורחים מבול הל

. איזורהרבים שהצטרפו אלינו מכל יישוב ה
תודה גדולה ליו"ר המועצה הדתית שמעון 
 רוקח על השותפות בעשייה התורנית ביישוב

רב והעשייה הרבה בה הוא עסוק יחד עם 
היישוב ביום ובליל להגברת לימוד התורה 

 ודאגה לכל הצרכים התורניים ביישובנו.
עם  –"במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה"    

יחד  משתתפים! נהנינו 300-למעלה מ
ערב של ניגון והתעלות עם מ במוצ"ש שעבר

ברחבת נחלת  המלחין הדגול ר' הלל פלאי,
. הבנים המיוחדת לצד עמודי שבעת המינים

ר מכן ברוב עם התפללנו יחד את לאח
האירוע המיוחד עם  הסליחות הראשונות.

הרב פלאי מתרחש כבר מספר שנים והוא 
מכניס את כולנו לאווירת הקדושה המיוחדת 
של ימים אלו. יו"ר המועצה הדתית שמעון 
רוקח כיבד אותנו במילות פתיחה מיוחדות 

תודה מיוחדת כבכל שנה לירון  ומרגשות.
ואג כל שנה מחדש לסייע לנו שדשמואלי 

 בארגון הערב לטובת הכלל. 
כנס התעוררות נערך בבוקר ביום שלישי    

את מיוחד לנשים בשיתוף המדרשה לנשים. 
רגנה במסירות גדולה כבכל יהכנס אותו א

שנה חברתנו פרופ' זהבית גרוס השתתפו 
נשים רבות באולם מלא עד אפס מקום ונהנו 

"ר לאה ממגוון שיעורים מאלפים של ד
הימלפרב, הרבנית רחל שטרן, הרבנית אסתר 

און. -ברוורמן שילה וראש האולפנה דבורה בר
פתחו את הכנס בדברי ברכה רב היישוב, יו"ר 
המועצה הדתית וראש המועצה. תודה גדולה 
לכל המשתתפות ותודה מיוחדת לפרופ' 

 זהבית גרוס על הארגון של הכנס.
 מערב ביום שלישי בערב נהנו הנשים   

עם בת  – "ניגון של הלב באלקנה" מיוחד
, להקתהאודהליה ברלין ואלקנה המוכשרת 

אתי ומיוחדת הזמרת אורחת מרכזית ועם 
 –אנקרי, במופע מיוחד לנשים לחודש אלול 

פיוטים ניגונים ושירי תפילה שבו שולבו 
 400-קרוב ללב. -מתובלים בסיפורים פותחי

 נשים ונערות הגיעו התרגשו שרו התפללו
תודה למועצה הדתית על הסיוע וכן ונהנו. 

תודה לחברנו עוז אלתר סגן יו"ר המועצה 
הדתית ונציג המועצה הציונית באלקנה על 

 הסיוע של המועצה הציונית בערב זה.
  אנו כבר נערכים לאירועים הבאים בעז"ה    

 עלינו לטובה, וב"ה יש עוד הרבה כאלו       
 בדרך לאלקנה!           

 

 

 יחד לשנה החדשה! נערכנובאלקנה 
 



 

 

 

 

 וישן מפני חדש תוציאו! מתקדמים בהקמת מבני ציבור

 !זמניים וקבועים לרווחת התושבים 
 

 .תושבים יקרים   
זמן קצר לפני שבת קודש ושבוע לפני ראש השנה, אשתף אתכם במעט מה"דומינו" והמאמצים שבהם אנו    

 .התושבים גדולים כקטנים, בשכונות השונותעסוקים ב"ה במקביל לעשייה השוטפת, בבניית מבני ציבור לרווחת 
( מבנה יביל גדול 300-בתי הכנסת הזמניים בשכונה החדשה )ה איזורהעבירה המועצה ל ביום חמישי שעבר   

 ף.מ"ר וכן מבנה שירותים נוס 105-ואיכותי נוסף של כ
כך שיוכל לשמש את האתגר הגדול שאנו מקווים לעמוד בו בשבוע הקרוב הוא לשדרג ולהכשיר את המבנה    

 .השכונה החדשה כבר לתפילות ראש השנה והימים הנוראים הקרבים ובאים
 .המבנה הגדול החדש יצטרף למבנה הגדול והמבנה הקטן שהמועצה רכשה הציבה ושדרגה באותו מתחם   
שלושת המבנים שהמועצה הביאה והשקיעה בהם סכומים גבוהים מאד יוכלו לשמש את השכונה לצרכים    

עד להתארגנות השכונה לבניית בית  –לתפילה, פעילויות לילדים נוער ומבוגרים ועוד  –הקהילתיים השונים 
 .הכנסת הקבע בעז"ה במקומו הקבוע

 ין זה נציין שבשעה טובה בימים אלו תיכנס לתוקף התב"ע שקידמה המועצה בעמל רב מול המינהליבענ   
האזרחי, לתוספת שטחים לבינוי מבני ציבור בשכונה החדשה, שיאפשרו את הקמת בתי כנסת הקבע לתושבים 

 .הרבים המתאכלסים בשכונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המבנה הגדול הנוסף שהועבר כעת לשכונה החדשה שימש בעבר כמועדון גיל הזהב הזמני  :גלגולו של מבנה    

נרכש והובא בתרומה לאלקנה על ידי משפחות מינצר  . הוא)לפני בניית בית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר(
 .ושימש בשנים האחרונות כמרכז הצעירים 80-ושטיינר, הועבר לשכונת ה

מיליון ש"ח  4-גדול וחדש בתקציב של כ 0-3מיד לאחר החגים, נתחיל בשעה טובה בבניית מעון יום לגילאי    
 .שבו עמד מבנה מרכז הצעירים הנ"ל 80-שהמועצה גייסה ממשרד התמ"ת, באותו המיקום בשכונת ה

כמו כן מיד לאחר החגים, לאחר שייבחר הקבלן הזוכה על ידי ועדת המכרזים, נתחיל בעבודות הגמר של מבנה    
מבנה מרכז הצעירים .הקבע של מרכז הצעירים בקומה התחתונה של המבנה שליד אולם הפיס וליד המתנ"ס החדש

 .חודשים מתחילת עבודתו 4-שייבחר יידרש לבצע עבודות גמר בתוך כהחדש נמצא כבר במצב שלד והקבלן 
כמו כן בקרוב בעז"ה יעברו תושבי שכונת הראשונים והמדורגים )דונה( ממבנה בית הכנסת הגדול הזמני שהוקם 

 בן". עבורם על ידי המועצה למבנה החדש של בית הכנסת "שירת ראו
 .הם צפויים לעבור ולהשתדרג כבר בחודשים הקרוביםמבני ציבור נוספים בשכונת הראשונים אף    
 כלכלית ענת פרידמן, למפקח הבניה-תודה גדולה למהנדס המועצה אסף וולף, למנהלת המחלקה האסטרטגית      
 יוחנן לוי, ולכל השותפים בין עובדי המועצה והקבלנים שמתגייסים כל פעם בחריצות וביעילות לעמוד     

 .במשימות הרבות המוטלות עליהם      
  !ב"ה יחד אנו זוכים כל העת באלקנה להתקדם ולהתחדש         

 ראש המועצה, אסף מינצרם. שבת שלו                                                                       
 

 

 

 

 בתם בשהשיעור לנשי
 

( ויינתן ע״י 192בבית משפחת שושי צוריאל ) שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 .השופט בני יזרעאלי. באנה בשמחה. שנה טובה, זהבית גרוס

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

                

    

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

 ספריית אלקנה
 

 לו"ז הספרייה לתקופת חגי תשרי
 

 . 25-27/9ב' תשרי, -אלולבשלישי, כ"ט -סגורה בימים ראשוןתהיה הספרייה : ראש השנה
 . 4-5/10תשרי, בי' -רביעי, ט'-סגורה בימים שלישיתהיה הספרייה  :יום כיפור

 .17/10ועד יום שני, כ"ב תשרי,  9/10הספרייה סגורה החל מיום ראשון י"ד תשרי,  :סוכות
 .18/10נשוב לפעילות סדירה ביום שלישי, כ"ג תשרי, 

 
 :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

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 
 

 קופת חולים מכבי, לאומית ומאוחדתעדכון לחברי 
 

 .07:30-09:00קבלת מטופלים בין השעות  (25/09/22ביום ראשון ערב ראש השנה כ"ט אלול תשפ"ב )   
 .וצוות המרפאה פרופ' איאן כהן. בברכת שנה טובה   

 

 כללית עדכון לחברי קופת חולים
 

כ"ג בתשרי ו ,16.10.22 כ"א בתשרי תשפ"ג, בימים בהדממהתהיה המרפאה לידיעת מטופלי קופת חולים כללית. 
 .18.10.22, תשפ"ג
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 בבית משפחת רוט תשליך
 

 .ציבור יקר
 בחצר ביתם את 'סדר התשליך' מזמינה אתכם לערוך משפחת רוט 

  ,112ברח' שיר השירים 
 הקדוש בפינת ההנצחה לזכרו של

 רועי אהרון רוט הי"ד
 שנה טובה וחתימה טובה. מאחלים לכל בית ישראל

 

 

 

 מניין ותיקין  
 בראש השנה 

 

בע"ה בשני ימי החג נקיים מניין ותיקין     
 בבית הכנסת אחווה ורעות.  05:50בשעה 

 כתיבה וחתימה טובה. 
 

 לזכרו המינים ארבעת שוק   
 ב הי"דחוב אריאל  סרן של

 

 גם שנה בכל כמו .️☺תושבים יקרים   
 המינים ארבעת שוק יתקיים השנה

ב חוב אריאל סרן של לזכרו באלקנה
הי"ד, עם סחורה טובה ואיכותית, 

 מסרו בהמשך! יפרטים מדויקים י

 ��שבת שלום    
 



 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות  
 

 פלוס מברך את חברי המועדון, ואת תושבי אלקנה והסביבה לשנה טובה. 50מועדון 
 שנה של התגשמות חלומות, בשורות טובות ובריאות טובה.

 

והעמים ע"פ התנ"ך ווצרות האדם יהנושא: "הבנת ה .שיעור עם טליה כהן – 11:00ג' בתשרי בשעה  28.9.22יום רביעי    
 והמדע"

סרט דוקומנטרי עם השחקן  –)שימו לב שמתחילים את ההקרנה מוקדם(  19:00ז' בתשרי בשעה  2.10.22יום ראשון    
 .תפוחים מן המדברשם הסרט: משה אשכנזי 

ידי  שגדלה בבית חרדי ומואסת באורח החיים הנכפה עליה על 19"תפוחים מן המדבר" הוא מאבק בין בחורה בת    
מעבר לסיפור המשפחתי, מתנהל עימות בין שתי תפישות עולם המייצגות שתי מציאויות  אביה השמרן והנוקשה..

 .מתבררת אפשרות של מפגש בין שני הקווים המקבילים הללו –בסופו של הסיפור  קיצוניות של ההוויה הישראלית.
  .מסע לאפריקה עם אריק מסנגי – 20:00ח' בתשרי בשעה   3.10.22יום שני    
ארקדי מדריך טיולים באפריקה ומורה דרך בארץ. בן לאמא אוקראינית יהודיה ולאבא מטנזניה. הרצאה תעסוק    

הוא מוצא לראשונה את אביו ומשפחה גדולה בטנזניה  השבעקבותיבמסעו של ארקדי לאפריקה, עם חוויה ייחודיות 
 נייו, מצד אחד ישראלי ומצד אחר אפריקאי.יארקדי מספר על אפריקה מע במהלך ההרצאה שאותה לא פגש לעולם.

 

 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.
 ₪ 240במחיר של  2022דצמבר -אוקטוברמוזמנים להצטרף כחברים חדשים לחודשים 

 פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing


 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 ♕♕♕ !באלקנה♕♕♕ ♕ חסון  עדן &    דיין  יובל♕
 

 מעל שעתיים של מוסיקה מעולה עם האומנים המובילים בארץ!    

  ובשפע  חינם חניה ☆  אחדההופעות מלאות במחיר  שתי  

 מקומם  את הבטיחו כבר איש 3,000 ☆

 להזדרז…  כדאי ! אוזלים הכרטיסים ☆ 
 או בברקוד המצורף.  https://d9.ai/s/1p1eid/8s74: רכשו עכשיו

 

https://d9.ai/s/1p1eid/8s74


 

 

 

 

 תושבי שכונת המדורגים הצפונית שי שוורץ, אפרת ו
 

הגיעו לאלקנה לפני כחודש לביתם החדש ברחוב הכרם, בשכונת המדורגים הצפונית, עם   שוורץ  שיאפרת ו   
 . מעון "שירת אלקנה"תלמיד בשנה, הארי בן בנם 

, למד בבית הספר הריאלי העברי  30במקור מקריית מוצקין, בן  ,  (Vesttooמהנדס פיננסי בחברת הייטק )שי,    
בעל תואר ראשון בכלכלה הוא  במספר תפקידים מסווגים.    8200שנים ביחידה    5- בחיפה, ולאחריו שירת כ

 וראיית בחשבון מאוניברסיטת חיפה. 
בשעלבים   הלמד למשפחת גנן. היא בנוף אילון הגדל, , עובדת סוציאלית בשירות בתי הסוהר30אפרת, בת    

  . אחרי השירותשירות לאומי במסגרת רכיבה טיפולית בכפר הנוער ניר העמק. שירתה  ובהמשך באולפנת נריה
וגר  הלמד אילן,  בר  באוניברסיטת  ושני  ראשון  שותפות  התואר  בדירת  שמואל  בגבעת  שנים  עד  "  ,מספר 

, כך שלמשל בפעם הראשונה שהלכנו  2020נה בשנת כרנו בשיא הסגר הראשון של הקורויה  את שי. מצאתיש
 .  "לבית הקולנוע כבר היינו זוג נשוי

דן'      ב'מגן  גר מספר שנים  עם "  ,אחיה הגדול של אפרת 
המקסימה אפרת.משפחתו  אומרת  לאחרונה   "  )עברו 

אבל רשימת   מגורים במגן דן,נרשמו ל אפרת ושי  לברוכין(.  
ולכן עברו בין מספר דירות אחרות,   ,ההמתנה הייתה ארוכה

טו לקנות את הדירה שלנו באלקנה. לפני אלקנה יעד שהחל
 התגוררו בשכירות במושב קטן בשרון בשם עזריאל.

 מה הביא אתכם לאלקנה?  
"מעבר לצביון של המקום שמאוד קסם לנו, רמת החינוך    

של בתי הספר ביישוב גרמו   הגבוהה וההישגיים הלימודיים
 לנו להבין שזה בדיוק המקום שבו נרצה שילדינו יתחנכו". 

 משהו שחבריכם לא יודעים עליכם?    
שי: "באחד הדייטים )המתקדמים( סיכמנו שאם יהיה לנו   

יותר,  זאת  הזכרנו  לא  שהתחתנו  אחרי  ארי.  לו  נקרא  בן 
 ולאחר שאפרת הרתה החלטנו שלא אומרים בקול את השם

ששנינו אכן   ושבחרנו באותו דייט. הפעם הראשונה שווידאנ
 מכוונים לאותו שם הייתה ביום הברית של ארי. 

שאוהבים    "חנונים"  בתור  עצמינו  את  מגדירים  "שנינו 
"האריה  יותר  הם  שלנו  הספרים  ארי  עם  ספרים.  לקרוא 
שאהב תות" ו"מעשה בחמישה בלונים", אך עדיין מבחינתנו 
איכותי  ספר  קריאת  של  טובות  שעות  לכמה  תחליף  אין 

 במהלך סוף השבוע". 
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?     
השכנים הנחמדים,   – יסה ליישוב הייתה מאד נעימה  "הכנ   

הביאו  מהמועצה  המתנדבים  תומכת,  היולדות  קבוצת 
 פרחים. יש תחושה עוטפת ונעימה מאוד.  

"בנוסף, שנינו מאוד אוהבים את שירי ארץ ישראל, וכבר    
 מחכים שיהורם גאון יגיע להופעה נוספת באלקנה.  

ב  אלקנה את הפיצה "כאשר הגענו ליישוב אמרו לנו שיש 
 הטעימה ביותר בישראל. פייר? לא האמנו. באלקנה? הפיצה 

 ובדקנו, ולמען   נסענו    כבר ביום המעבר    אז    הכי טעימה?     
 באלקנה   הפיצה    התבררו כנכונות,    השמועות    האמת,        

 )"רוטב הפיצה"( היא באמת הכי טעימה בארץ".           

 

 התנצלות
 

בשבוע שעבר, במודעת 
התנחומים למשפחת טמפלמן 

מלכה נעמי על פטירתה של 
, נשמטו בגלל ה"ע טמפלמן

תקלת מחשב שמותיהם של 
צפורה ו הרב מרדכי טמפלמן,

. אנו קומט וב"ב-טמפלמן
מתנצלים בפניהם על הטעות 

 ועל עוגמת הנפש.
 

 בית אלקנה מתאבל על פטירתו של 

 ז"לאליקים העצני 
מחלוצי ההתיישבות בחברון, מעמודי התווך של ההתיישבות ביש"ע,  

   איש ארץ ישראל השלמה
 . איש אמת וצנוע ומהלוחמים למען ריבונות יהודית בכל מרחבי הארץ.

 תנחומים למשפחה האבלה: לאחות יהודית, לבנים בועז נדב וישי,  
 וכל בני ביתם. 

 ל תושבי אלקנה ראש המועצה, מליאת המועצה וכ 
 



 

 

 

 

 סיכום ליגת קט רגל שכונות שער השומרון באלקנה
 

ליגת קט רגל שכונות שער השומרון ב משחק הגמרבמגרש הכדורגל של אלקנה, התקיים שעברה שבת הבמוצאי    
 .     באלקנה

 .2-5שגברה על שערי תקווה בתוצאה  באליפות הליגה זכתה אורנית  
 משחק הגמר התנהל בספורטיביות מרשימה, על אף המתח הגבוה שהורגש באוויר.   
 ליגת קט רגל שכונות באלקנה כבר הפכה למסורת )שנה רביעית( ונחשבת לאטרקציה מקומית בשער השומרון.   
בשנה הבאה תיפתח ההרשמה ליישובים נוספים  –זור ילאחר התייעצות שקיים מתנ"ס אלקנה עם גורמי ספורט בא   

 בסביבה שהביעו עניין. 
אלקנה מטפחת דור של שחקני קט רגל באקדמיה לכדורגל של ישראל אסרס ומגרשי היישוב השוקקים בימות השבוע    

 מדברים בעד עצמם.
ס אלקנה מיכה פולק, רכז הליגה ושיפוט דניאל אפרים, שופט קוים )חד העין( "הספורט במתנ לקתמנהל מחלתודות    

 נבו אפרים, צלם הליגה דני סיטרון.
 מחכים לכם בשנה הבאה.   

 

 

                 

    

 
 

    

 

 

 



 

 

 

 

לחוש את סדר העבודה בעצמות? להבין את סדר העבודה  רוצים שתפילת יום כיפור שלכם תרגיש אחרת?   
 ההרצאה הזו בדיוק בשבילכם!  כולל מונחים, מקומות, אביזרים ולבוש?

 .300-בואו לטעום מהמיצג המהפנט שיועבר בחן רב ע"י לני סאפר תושב שכונת ה   
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 לידות 
 .בת לרוני ויהודה גוטמן, נכדה לרחלי וליאור ליפשיץ ,להולדת הנינה ,לחיה ועוזי גוטמן
 .ולראובן הי"דשתחי' נין לחנה שמרלינג  ,נכד לעידית והוד בצר ,להולדת הבן ,לאור וליאיר כהן
 .רד ואסף פסהובן לו ,להולדת יפתח אליה ,למשפחת ליסיצין
 .בן לענבל ויהודה איש שלום ,להולדת הנכד נעם אלירז ,ללביאה ואלי רדה

 

 נישואיןואירוסין 
 .לנישואי סיון עם אורי ברזילי ,לזהבה ומשה ברגר

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 קול קורא לאיסוף בקבוקים 

 ממיכלי מיחזור לצורך תרומה לקהילה
המועצה מעודדת קיימות ומחזור מסוגים שונים,    

 הקימה ברחבי היישוב מרכזי מחזור ורואה חשיבות
רבה בהשקעת הכספים המתקבלים מהמחזור לצרכי 

 הקהילה. 
המועצה מזמינה עמותות הפועלות באלקנה    

 –וף בקבוקים ריקים להציע עצמן לביצוע איס
החייבים בפיקדון, ממיכלי  –פלסטיק וזכוכית 

המיחזור במרכזי המחזור השונים שהוקמו על ידי 
המועצה, למקום מרכזי ייעודי שיוגדר על ידי 
המועצה, בו יתבצעו המיון והפינוי. מקום זה ישמש 

 גם את התושבים לאיסוף בקבוקים למחזור. 
קשר עם חברת על העמותה המציעה יהיה להת   

אל"ה ו/או כל גורם אחר שישלם בגין פדיון הפיקדון 
על הבקבוקים. על העמותה יהיה לבצע את האיסוף 
ממיכלי המיחזור, למיין את הבקבוקים ולדאוג 

 לפינויים מהמקום על ידי חברת המיחזור. 
ההכנסות בגין פדיון הבקבוקים יופקדו בחשבון    

ת רווחה / חסד העמותה וייעשה בהם שימוש לפעילו
באלקנה. העמותה תידרש להגיש  –לימוד תורה  /

מדי שנה תצהיר לגבי הסכומים שהתקבלו בגין 
הפיקדון והשקעת הכספים בפעילות הנ"ל באלקנה. 
ההתקשרות תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה 

 לשנה נוספת.
עמותות המעוניינות להציע עצמן מתבקשות    

  anatf@elkana.org.ilלפנות בהצעה בכתב לדוא"ל 
 .12:00בשעה  6/10/22עד ליום 

 להצעה חובה לצרף:    
 .מסמכי העמותה כולל אישור ניהול תקין.1
 .פירוט ניסיון רלוונטי.2
פעילות איסוף הבקבוקים הצעת תוכנית .3

 .ומיונם, ופירוט כוח האדם שיעסוק בכך
הצעה לשימוש בכספים שיתקבלו על ידי .4

העמותה מפדיון כספי הפיקדון על 
 .הבקבוקים

 מנכ"ל המועצה, אסף שפירא                     
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