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 מצוות "הקהל" אחרי השמיטה
 ראובן אברהם

 

בערוב ימיו של משה רבינו, הוא מחזק ומעודד את עם ישראל שהם יזכו לרשת את ארץ ישראל תחת הנהגתו של    
ְרצּו  ִתיְראּו ְוַאל-ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ַאל" :יהושע עַּ ְך ה'ִכי  .ִמְפֵניֶהםתַּ ֹהֵלְך ִעמָּ ְזֶבךָּ , ֱאֹלֶהיָך הּוא הַּ  (. 'ו ')דברים לא "ֹלא יְַּרְפָך ְוֹלא יַּעַּ

. מהותה של מצוה זו היא השרשת התורה בישראלבסמוך לדבריו אלה, משמיע משה לעם ישראל את מצות "הקהל".    
 "ישמעו ולמען ילמדו לעשות את כל דברי התורה הזאת למעןהקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, "

 יב(. ,)שם לא
מצות עשה להקהיל את כל ישראל, אנשים ונשים וטף, בכל מוצאי שמיטה "הרמב"ם כותב במשנה תורה )חגיגה ג, א(:   

, שנאמר: האמתשהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת כשיעלו לרגל, ולקרות באוזניהם מן התורה פרשיות 
"מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל.....הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר 

 (.'יב-'י 'בשעריך"' )דברים לא
עיתוי קיום מצווה זו הוא במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות שהוא תחילת ימי חול המועד של שנה שמינית,    

ה נעשית על ידי המלך שבאותם הימים, מקום קריאת פרשיות התורה הוא על בימת עץ גדולה במרכזה של וקריאת התור
 עזרת נשים שבבית המקדש ברוב עם )משנה תורה, חגיגה ג, ג(.

מבטאת  הפרשיות שהמלך היה קורא, מתחילת חומש 'אלה הדברים' עד סוף 'פרשת שמע' )דברים ו: ט(, פרשת שמע   
מבטאת  כא( וקוראה במלואה, פרשה זו-יג ')רש"י סוטה מא, א(. ומדלג ל'והיה אם שמוע' )שם יא ת שמיםקבלת עול מלכו

שני טעמים אפשריים לקריאת פרשה זו: האחד,  .ב("כ 'מדלג ל'עשר תעשר' )שם יד )רש"י סוטה מא, א(. קבלת עול מצוות
הזכיר ולהזהיר את העם על מצוות תרומות על כן היה צורך למשום שמעמד "הקהל" היה מיד לאחר שנת השמיטה, 

חל בזמן האסיף הרי שראוי להזהיר בו על משום שמועד "הקהל"  השני, (;', ח')ירושלמי סוטה זומעשרות בשנה השמינית 
שיש בהן כריתת הברית על קיום )רש"י סוטה מא, א(. ממשיך וקורא מ'עשר תעשר' עד סוף ברכות וקללות  המעשרות

"י, שם(, ומסיים המלך את הקריאה במשנה תודה בפסוק 'מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב' )דברים )רשמצוות התורה 
 כח, סט(.

אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים "לייחודה וחשיבותה של מצווה זו כותב הרמב"ם במשנה תורה:    
שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה ריאה זו, לשמוע בכוונה גדולה, ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לק

 )חגיגה ג, ו(.  "שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל עצמו כולו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה,
 יהי רצון שנזכה בקרוב להשתתף בקיום מצווה חשובה זו כהלכתה.
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 והמתנ"ס מאחלים לכל בית אלקנה   ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה 

 ! חתימה טובהגמר 



 

 

 

פיתוח הכבישים באזור. הכשרת אזורי חניה רבים נוספים לשימוש הבאים 
 למרכז המסחרי

 

רק מתחם אחד נשאר ממש כשהיה,    
כשהשנים שחולפות אינן מיטיבות עמו: 

לא כך צריך להיראות  .המרכז המסחרי שלנו
מרכז מסחרי עיקרי בישוב ותיק ומסודר, 
המתחדש ומתרחב במשפחות צעירות 
רבות ועוד לפנינו האכלוס העתידי של בית 

  .הדיור המוגן
על כן, בכוונת המועצה להוביל בקרוב    

ממש מהלך בשיתוף בעלי הנכסים במרכז 
וציבור השוכרים, לשדרוג דרמטי של 

  !המרכז
מיוחדת לחבר המועצה צביקה תודה    

שמקדם עמי צעד אחר צעד את תוכנית  רוזן
מטבע הדברים  .שדרוג המרכז המסחרי

בפרויקט כה מורכב, עוד נכונו לנו קשיים 
בדרך, אך תוכלו להתרשם מהחזון 

 .ומהתוצאה אליה אנו שואפים להגיע
כחלק מהתוכנית, בכוונת המועצה    

כז, להשקיע מיליוני שקלים בשדרוג המר
לצד השקעה כספית נדרשת מבעלי 
הנכסים, אשר יהנו מעליית ערך גדולה 

המרכז המחודש  .בעקבות השדרוג המתוכנן
יהווה מוקד משיכה לבתי עסק חדשים 

  .וכמובן לתושבי אלקנה ויישובי הסביבה
ערב כניסתה של השנה החדשה, אני    

מבקש להודות בשמכם לכל מנהלי ועובדי 
עבודה יומיומית  המועצה והמתנ״ס על

מאומצת, מסירות ואכפתיות, תוך שאנו 
מעמיסים עליהם עוד ועוד יוזמות 

  .ופרויקטים
 
 
 
אפשרות להפעלת שווקים פתוחים ברחבה 
 בשיתוף בעלי החנויות

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלתה שנה וברכותיה, תחל שנה ופיתוחיה
 

 ים. תושבים וחברים יקר     
 .ב״ה השנה החולפת היתה שנה טובה לאלקנה    
משפחות נפלאות, ערכיות, מעורבות  .זכינו לקלוט בהצלחה ובחיבוק גדול רבים מקרב תושבי השכונה החדשה    

 .אשרינו .ותורמות
מערכת החינוך המצוינת שלנו זכתה השנה להוקרה ולתהודה בעקבות זכייתנו בפרס החינוך הארצי ובהיותה מקום    

 .ראשון בארץ מקרב היישובים היהודיים באחוז הפינומנלי של הזכאים לבגרות, כולל בחינוך המיוחד
 .פוקד את האירועים וההופעות שלנואחרי שנות הקורונה, אלקנה חזרה להיות מוקד תרבותי איזורי וקהל עצום שוב   

בזכות המשך גיוס התקציבים המואץ, נמשכת ללא הפסקה תנופת ההתחדשות בכל שכונות אלקנה, שאף תלך ותגבר 
  .בשנה הקרובה

כך למשל הסתיימה בניית מעון יום גדול בשכונת הראשונים ומיד לאחר החגים תחל בנייתו של מעון יום גדול נוסף   
  .80-בשכונת ה

  .גני ילדים הולך ונבנה בשכונה החדשה לצד בניין בית הספר לחינוך מיוחד 4אשכול ובו   
פרויקט מיוחד הקרוב מאוד לליבי, הוא  .גם מרכז הצעירים הזמני יעבור בקרוב למבנה קבע של ממש במרכז היישוב  

אביה היתה כל כולה חסד ונתינה, התנדבה  .בנייתו של "חדר חסד" בסניף בני עקיבא על שם הנערה אביה פוני ז"ל
אביה, שליבה הרחב נדם בטרם עת, הותירה לכולנו מורשת  .במסגרות רבות והיתה הראשונה לעזור ולסייע בכל דבר

ב"חדר החסד" ימשיכו בני הנוער המדהימים שלנו בפעילויות רבות ומגוונות את רוח הנתינה שכה  .של עשיית חסד
 .אפיינה את אביה ז"ל

אין פלא אם כן, שראשי המדינה טרחו בשנה החולפת לבקר באלקנה הקטנה, בהיותם מעריכים את משקלה הסגולי    
 .כגדול זה עשרות מונים מאשר גודלה הפיסי וממספר תושביה

תוכניות רבות באמתחתנו ונציג אותן בפניכם בהרחבה בסוף שנת התקציב  ?ומה באשר לשנה הבאה עלינו לטובה   
, אך ברשותכם ברצוני להתייחס בקצרה לתוכנית אחת משמעותית אשר נשים השנה על ראש שמחתנו ונתחיל הנוכחית

 .לקדמה לקראת מעשה
  .עיניכם הרואות כי לאורך כל השנים האחרונות, אלקנה התחדשה והשתדרגה בכל תחום ובכל מובן לרווחת תושביה   
   

 



 

 

הקמת אזור נוסף בשער הכניסה  למרכז המסחרי עם אופציה 
 להקמת בית קפה בוטיק

הקמת מזרקה ססגונית שתפעל לאורך שעות היממה, לצד מתקני 
 משחק ייחודיים, להנאת הילדים, ההורים, הסבים והסבתות

תהווה מוקד העניין המשמעותי ביותר ביישוב, רחבת המרכז 
מקום שכיף לשהות בו, לכל הגילאים, ביום ובלילה. רחבה 
בטוחה להליכה לילדים. כניסת רכבים מבוקרת לספקים 

 בשעות מסוימות ולרכבי הצלה

שיפוץ ושדרוג המבנה הישן, הנגשת המבנה עם מעליות חדשות 
 בשני צידיו, אופציה לבינוי קומת משרדים גדולה נוספת

 

המאמצים הרבים השתלמו,  ,בשעה טובה   
ובעבודה מאומצת ורציפה בת ימים בודדים של 

ובניהול ופיקוח  ',תותח'הצוות של אהוד רייק ה
מחלקת הנדסה, הסתיימו ערב ראש השנה 
העבודות לשדרוג והכשרת המבנה הגדול החדש 

שכונת והמרווח שהביאה המועצה לטובת 
     .(300-המדורגים החדשה )ה

ישמש  ,המבנה מואר וממוזג, עם כניסה נגישה   
עדון קהילתי/בית כנסת נוסף עבור תושבי וכמ

ושבי השכונה וכבר שימש את ת, השכונה
לקיים את תפילות  איפשרהחדשה בראש השנה ו

הימים הנוראים בצורה מרווחת ונוחה ובעז"ה 
 .שיתקבלו התפילות ברצון

המבנה החדש בתוספת עם המבנים הנוספים    
שהובאו והוכשרו קודם לכן על ידי המועצה 
בהשקעה כספית גדולה לרווחת תושבי השכונה, 

רווח לתושבים נותנים פתרון זמני ראוי ומ
הקיימים ואלו שעתידים להתאכלס בקרוב, 
ובעז"ה נזכה יחד לראות בבניין בית כנסת קבע 

 .בשכונה בעוד מספר שנים
בערב ראש השנה, מיד לאחר תפילת שחרית,   

 ראש   במעמד רב היישוב, נערכה קביעת מזוזה 
 מתושבי  ועשרות  המועצה  מנכ"ל  המועצה,    

 ובעז"ה  לחיים  כוסית  שהרימו  השכונה        
 .לישועות ונחמות לשנה הבעל"ט            

 

  .עוד נודה כמובן לכל חברי המועצה הנרתמים בהתנדבות ועל חשבון זמנם הפרטי לקדם את אלקנה   
לבורא עולם אשר מאיר פנים לאלקנה ומסייע לנו לנצל כל הזדמנות ודרך אחרון חביב וראשון תמיד, תודה    

 .לפתח את הישוב הנפלא שלנו
  ,שנה של בריאות טובה .זוהי הזדמנות נפלאה לברך כל אחת ואחד מכם בשנה טובה עד מאוד   
 .רוח טובה, פרנסה טובה, זוגיות טובה ושיתקבלו ברצון כל תפילותיכם אמן ואמן   

 .ראש המועצה, מינצראסף 
 

 

 

 (300-מבנה חדש לטובת שכונת המדורגים הצפונית )ה
 



 

 

 מלווה מלכההנוער ב                                              
 

  סמקאי להפרשת חלה לזכר אביה של ענת, ומשפחת  רפאל  שבט  יום אחרי שסעדו יחד בראש השנה, נפגשו שוב       
 ורולדת  פיצות   8-ל )שהספיק  קעטבי  תהל  בחסות  קילו בצק  3  לייב הכהן. אסתר ויהודה  בן  אברהם  שמואל     

   דרור צוברי. אמרדבר תורה  שתהה( שוקולד למי       
 .מנהלת יחידת הנוער, תהילה דומב                                     . שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם

 

  

 פעילות הנוער
 

 חדר חסד לזכרה של אביה פוני ז"ל
 

במוצ"ש שעבר, ערב ראש השנה קיימנו    
ערב התעוררות לזכרה של אביה פוני ז"ל 
ולרפואת נריה בן יהודה שנפצע לפני 

ודה ת. שבועות בתאונת דרכים שלושהכ
רבה לרב צחי פנטון על הובלת הערב ולכל 

 . בני הנוער שהגיעו
ביום חמישי יצאו סגל בני עקיבא    

יישר כח לאביב  .לסיור סליחות בירושלים
 . הקומונרית על האירגון

החדשים של קו לחיים:  ברכות ליו"רים   
ישי שטראוס, חמי שטיינר, לירון פורת 
ועמית תורגמן, אנו בטוחים שתעשו 
עבודה מדהימה ותובילו את הנוער 

 המתנדב לפסגות חדשות!
 

הנערה אביה פוני ז"ל שנפטרה ערב ראש השנה לפני    "חדר חסד" בסניף בני עקיבא לע"נ חנכנו את    ערב ראש השנהב   
 .  שנתיים

שאלתי אותה פעם, אחרי שהיא התנדבה לעשות עוד משהו שאף אחד אחר לא הסכים לעשות: "איך את יכולה    
 ?" להתנדב כל פעם בלי להיות אנוכית לפעמים

 "?ה, אז למה לא אניאם צריך מישהו שיעשה ואני יכול": היא ענתה לי תשובה שמלווה אותי מאז   
. לאורך החודשים האחרונים ישבו נציגי המועצה עם משפחת פוני וחשבו מהי הדרך המיוחדת ביותר להנצחת אביה   

 .  ביחד, החלטנו על חדר החסד
ערב ראש השנה תשפ"ג, כשנתיים לאחר לכתה בטרם עת נפגשנו בסניף כולנו, משפחה,   במוצאי השבת שעברה,   

 . ברים, חניכים וסגל לחנוך את החדר לזכרהנציגי המועצה, ח 
וליוחנן לוי   ,מהנדס המועצה  זאת ההזדמנות להגיד תודה רבה למחלקת ההנדסה של המועצה בהובלת אסף וולף   

ולילות כדי לבצע את הכל בלוחות הזמנים הקצרים.  מפקח הבניה ולאפרת   ,לאהוד רייק והצוות שלו שעבדו ימים 
 .  צורה מדהימהקראגץ שעיצבה את החדר ב

נחשון, - גרעין אריאל  –  חדר שממנו יתארגנו וייצאו כל פעילויות החסד וההתנדבות של הנוער.  חדר החסד כשמו הוא  
 .  ב"ה זכינו פה באלקנה בנוער שתמיד חושב על האחר. קו לחיים, להושיט יד ועוד ועוד

 .  הייתה מדריכה ולאחר מכן בגרעין "אריאל" נחשוןהמיקום של החדר אינו מקרי, אביה ז"ל אהבה את הסניף,    
 .  אביה אהבה לתת לזולת, לתרום ולהוביל למען האחר   
 . ביחד איתכם, נוער יקר, נוכל להמשיך ולזכור את אביה בזכות החסד שאתם תעשו ותובילו   
לאסף שפירא מנכ"ל  .החדרלאסף מינצר ראש המועצה שהוביל וקידם את בניית לאירוע: תודה רבה לכל מי שהגיע    

לשגיא פרייס על השיעור .  לחניכות והחברות.  למיכאל רייז על ההגברה לאורך כל הערב.  המועצה שתמיד עוזר בהכל
 . לדורון רדי על התמונות המדהימות. המעניין שהעביר בנושא חסד

 .  ולמשפחות בירנדורף ופוני על הזכות שנתנו לנו לקחת חלק בהנצחת אביה   
 . זכה כולנו לשנה טובה, לשנה של עשייה למען האחר, לחסד, אהבה ושלוםשנ   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

                

    

 
 

 
 
 

 

 

  

  
 

 ספריית אלקנה
 

 לו"ז הספרייה לתקופת חגי תשרי
 

 . 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
 .9:00-12:00יעי: רב .16:00-19:00שלישי:  .9:00-12:00 שני: .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-11:00 :שישי.16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי

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

 טורניר כדורסל ארצי באלקנה לזכרו של שאול שפורן ז''ל
 

ר אליצור אלקנה "היה יו, שביום חמישי התקיים טורניר כדורסל ארצי באלקנה לזכרו של שאול שפורן ז''ל   
חברי אסף מינצר, בדו בנוכחותם ראש המועצה יקבוצות אליצור מכל הארץ שחקו ונהנו בטורניר. כ  שנים רבות.

 "מורשתו תשאר בלבנו לעד".   וכמובן משפחתו של שאול.ובהם יו"ר אליצור אלי עציון, הנהלת אליצור הארצית 
 מנהל מחלקת ספורט ,מיכה פולק
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 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות  
 

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

החיים הנכפה עליה על ידי שגדלה בבית חרדי ומואסת באורח  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.
  . עם אריק מסנגי "מסע לאפריקה" – 20:00ח' בתשרי בשעה  3.10.22יום שני    
הרצאה תעסוק הארקדי מדריך טיולים באפריקה ומורה דרך בארץ. בן לאמא אוקראינית יהודיה ולאבא מטנזניה.    

בטנזניה  במסעו של ארקדי לאפריקה, עם חוויה ייחודיות שבעקבותה הוא מוצא לראשונה את אביו ומשפחה גדולה
 שאותה לא פגש לעולם.

 במהלך ההרצאה ארקדי מספר על אפריקה מענייו, מצד אחד ישראלי ומצד אחר אפריקאי.   
 

 באלקנה –ציורי סילבה זלמנסון 
פתיחת תערוכת ציורים של האמנית סילווה זלמנסון, אסירת ציון לשעבר, גיבורת פרשת "מבצע  אירוע מיוחד:    

 חתונה" 
רח' גיבורי , פלוס, אלקנה 50מועדון  18:30בשעה  19.10.2022 (. יום רביעי 1970ת המטוס הריק מבריה"מ ב )ניסיון חטיפ

 .8ישראל 
 10% פתיחת התערוכה תלווה בהקרנת הסרט התיעודי "מבצע חתונה" ואחריו דיון פתוח עם סילווה זלמנסון.   

 ממכירות הציורים יתרמו לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 : 9.10.22-1.1.23 ניתן לבקר בתערוכה גם בתאריכים

 19:30-22:00ימי ראשון 
 8:00-12:30 ימי שני ורביעי 

 16:00-22:00ימי שלישי 
 https://sylvazalmanson.wixsite.com/artist/exhibition על האירוע, על הציורים ועל הסרט:נוספים פרטים 

 .ניפגש בעז"ה אחרי חג הסוכות       
 שנה טובה, גמר חתימה טובה וחג שמח!

 

 

https://sylvazalmanson.wixsite.com/artist/exhibition


 

 

 

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   
    

 

 

 

 

י,    גדל בפתח תקווה. למד בישיבה התיכונית נחלים,    ,35בן    ֲאִמתַּ
בחיל   צבאי  שירות  תוך  "מעלות"  ההסדר  לישיבת  המשיך  משם 
מכונות  הנדסת  ללימודי  המשיך  השירות  סיום  לאחר  הנדסה. 
אוטומטיות   הרכבה  מכונות  מתכנן  כיום  ת"א.  באוניברסיטת 

 )אנרגיה סולארית(. SOLAREDGEבחברת 
י,  , בתמי    . למשפחת בש  במקור מפתח תקווהת גילו של ֲאִמתַּ

להעברת היא   במדרשה  לאומי  שירות  "ישורון",  אולפנית  למדה 
בלוגיסטיקה  ראשון  תואר  לימודי  מכן  ולאחר  בירושלים  יהדות 

בבר החלטתי  " אילן.  -וכלכלה  בבנק  בעבודה  שנים  כמה  אחרי 
 מורה למתמטיקה  היא  . כיום"לעשות הסבה להוראת מתמטיקה

 באולפנת הדר גנים בפ"ת. 
 מה הביא אתכם לאלקנה?     
קרוב "    העיר,  של  לצפיפות  מחוץ  קהילתי  יישוב  חיפשנו 

 . "למשפחות במרכז, עם חינוך טוב וקהילה חמה
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?     
 ירת רוגע יחד עם והנוף הירוק הטבעי של היישוב שמשרה או"   

 . "היישוב הנהדריםתושבי        
 

יתמי ו ַּ  .220-תושבי ה, וייס ֲאִמת 
 

י    תמי    ביומה הראשון של שנת הלימודים, משכונת    וייסוֲאִמתַּ פתח  בגנים  -הדרעברו לאלקנה לפני כחודש, 
 . , בית משפחת דורפמן לשעבר220-אוהלי קידר, שכונת ה , לביתם החדש ברחובתקווה

 ויעל בגן שקד. ,כרמים, שניהם בבי"ס נעה בכיתה ב', בכיתה ג'לומד אריאל לזוג שלושה ילדים:    

 

 

 כללית עדכון לחברי קופת חולים
 

, וכ"ג בתשרי 16.10.22 בימים כ"א בתשרי תשפ"ג, בהדממהתהיה המרפאה לידיעת מטופלי קופת חולים כללית. 
 .18.10.22תשפ"ג, 

 



 

 

 זרקור על מערך "חיבו"ק": 

לוקחים את העזרה ההדדית באלקנה 
 צעד אחד קדימה!

 

"חיבוק" )חיבור ביישוב פועל מזה מספר שנים מערך בשם    
קהילתי אלקנה(, שמטרתו לסייע לאדם/משפחה שמתמודדת 

 תאונה, גילוי מחלה קשה וכד'.-עם מקרה קשה חלילה
העזרה ניתנת באופן המותאם ספציפית למקרה ותוך    

שימוש במעגלי תמיכה שונים מקרב מתנדבי הישוב, במטרה 
 לאפשר למשפחה "לעמוד על הרגליים" בזמן ההתמודדות.

המערך פועל לפי כללים סדורים, שמטרתם להקל על    
המשפחה מחד, מבלי לשחוק את הגורמים המסייעים מצד 

 שני.
צרו  מתמודדים עם ארוע כזה? מכירים מישהו שמתמודד?  

 .קשר בהקדם עם צוות חיבו"ק
נאוה שפירא . 7024296-052רחלי הלוי  בשכונה הצפונית:   

 .052-4473931אסתי ורטש . 050-4249566
רעות ארבל   . 2652292-054אילה יוחאי  :300-בשכונת ה  

052-6021444. 
אבי . 3970989-054ביה שטרן א +מגן דן:165+34בשכונות   

 .052-2682886טאוב 
מוריה . 9092249-050מיכל דנטלסקי  :בשכונת "הראשונים"  

ליאת . 052-8833773נורית פלפלי . 050-2913358שרעבי 
ארז וייס . 050-3286226מירה מגידיש . 052-3774254יהודאי 

054-4976535. 
    . 7515814-054שלומית ניר  :220+80בשכונות   
  .054-8022646מלכה קליין . 054-4325431יניב ניר   

 . 052-4765210אושרת עובד    
 . 054-6656451ברוריה לפידות . 052-8848284איציק גדות    

 .054-7786009 חנה מרדר       
 יחידת ההתנדבות, סלין מיכליס                              

    
 

 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 שולמית ואוריה ברוקנטל וב"ב, יעקב לישה,    לישה וילדיה, יוכבד ויאיר שניידר וב"ב, ליעזרא 

 משה ועינב לישה, רות ויותם אדרי, תפארת לישה.
 על פטירתו של הבעל, האב הסב

 ז"ל  דוד ישעיהו לישה
 תושב אלקנה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
 

 כוס תנחומים 
 

 .על פטירת האב  , לבתיה בראון ) בודנר(
 . על פטירת האב ,לדביר אודסר 

 

 ולא תוסיפו לדאבה עוד  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח
                                                                      

 מכל בית אלקנה 
 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

בבית  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
ויינתן ע״י  (192משפחת שושי צוריאל )שיר השירים 

הרבנית רחל שטרן. שיעור מיוחד לערב יום כיפור. 
 בואנה בשמחה להיות עמנו! 

 .גמר חתימה טובה, להתראות ושבת שלום   
 .זהבית גרוס

 



 

 

 

 
 

                 

    

 
 

    

 

 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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

 !!!עוד שבוע   
 – זוריאם עוד לא שריינתם כרטיסים לפסטיבל שטרם נראה כמותו בכל הא  

  !עדן חסון ויובל דיין 
 בהופעה סוחפת של למעלה משעתיים, מיטב השירים על במה אחת באלקנה! 

  !!ההופעות יחד  שתיוכל זאת במחיר מסובסד ל 
 כבר שריינו כרטיסים  אלפי בני נוער וצעירים שמבינים עניין! אז יאללה, תעלו הילוך  

  ?החדשה, ומה איתכם למסיבה הגדולה הצפויה לנו לפתיחת השנה
 .או בברקוד המצורף https://d9.ai/s/1p1eid/8sxaמזמינים וסוגרים עניין בלינק   
 

https://d9.ai/s/1p1eid/8sxa?fbclid=IwAR3Wlb39YBuGPZmctwpsBOOOtBwF5KfAcoxOhzNUtZuL-lsjkQ6rb8ljBF0
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 לידות
 .לבועז ורוחי רוזנבלום, נכדה להולדת הבת אגם ,להדס ונתן בן טוב

ציפי ויצחק )אהרל'ה( אהרמן, לדליה ואביאל ורטהיים, להולדת הנין, בן למעיין ואביה רכל, ל
 נכד לאפרת ועידן ורטהיים, חימש לשרה צוקרמן.

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 ממיכלי מיחזור לצורך תרומה לקהילה קול קורא לאיסוף בקבוקים
 שונים, הקימה ברחבי היישוב מרכזי מחזור ורואה חשיבותהמועצה מעודדת קיימות ומחזור מסוגים      

 רבה בהשקעת הכספים המתקבלים מהמחזור לצרכי הקהילה.   
 –פלסטיק וזכוכית  –המועצה מזמינה עמותות הפועלות באלקנה להציע עצמן לביצוע איסוף בקבוקים ריקים    

מו על ידי המועצה, למקום מרכזי ייעודי שיוגדר החייבים בפיקדון, ממיכלי המיחזור במרכזי המחזור השונים שהוק
 על ידי המועצה, בו יתבצעו המיון והפינוי. מקום זה ישמש גם את התושבים לאיסוף בקבוקים למחזור. 

על העמותה המציעה יהיה להתקשר עם חברת אל"ה ו/או כל גורם אחר שישלם בגין פדיון הפיקדון על הבקבוקים.    
ת האיסוף ממיכלי המיחזור, למיין את הבקבוקים ולדאוג לפינויים מהמקום על ידי חברת על העמותה יהיה לבצע א

 המיחזור. 
ההכנסות בגין פדיון הבקבוקים יופקדו בחשבון העמותה וייעשה בהם שימוש לפעילות רווחה / חסד / לימוד    

ין הפיקדון והשקעת הכספים באלקנה. העמותה תידרש להגיש מדי שנה תצהיר לגבי הסכומים שהתקבלו בג –תורה 
 בפעילות הנ"ל באלקנה. ההתקשרות תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה לשנה נוספת.

חמישי עד ליום   anatf@elkana.org.ilעמותות המעוניינות להציע עצמן מתבקשות לפנות בהצעה בכתב לדוא"ל    
 .12:00בשעה  6/10/22הבא, 

הצעת תוכנית פעילות איסוף  .פירוט ניסיון רלוונטי .מסמכי העמותה כולל אישור ניהול תקיןלהצעה חובה לצרף:    
 הצעה לשימוש בכספים שיתקבלו על ידי העמותה מפדיון כספי  .הבקבוקים ומיונם, ופירוט כוח האדם שיעסוק בכך

 מנכ"ל המועצה, אסף שפירא                                                                         .הבקבוקיםהפיקדון על   
 

עם המעבר  – לתהילה וברוך אריאלי, לאורית )לבית משפחת רייך שייקה( והלל מוסמן
 .למדורגים שכונה צפונית

mailto:anatf@elkana.org.il

