
אולם, להסתעפויות הללו כולם יש מקור אחד משותף. כולם    
יוצאים מתוך הקנה האמצעי ואין הם עצמאיים לנפשם. כמו 
הנרות המאירים אל עבר הנר האמצעי, שלשה מכל צד, כך גם 
מאירות החוכמות כולם ויונקות מן החכמה המרכזית, המקורית, 

 חכמת התורה.
החוכמות כולם נובעות ממקור  –"כי נר מצווה ותורה אור"    

החוכמה, הערכים, והמוסר שבתורתנו הקדושה. חוכמה שאינה 
מושפעת מתהפוכות הזמן, ומתנאי המקום. חוכמה טבעית 

    ואצילית המשפיעה חיים לכל חי. 
מידי שבת, טועמים אנו במעט את אורה של המנורה באמצעות    

 ות הנשים בבתינו.נרות השבת שמדליק
נרות השבת נתקנו על ידי חז"ל על מנת להרבות שלום בית,    

 וזכו בנות ישראל שתתקיים המצווה דווקא על ידן.
אפשר אם כן לשלב את כל המרכיבים לידי עניין אחד בקצירת 
  האומר על פי הפסוק הידוע במשלי י"ד "חכמת נשים בנתה ביתה":

 תרה ניתנה בהן, ויחזקו את שלום יבואו הנשים, שבינה )חכמה( י 
 הבית שמהווה את גרעין העם, על ידי הדלקת הנרות המרבים     

 אור וחכמה בעולם.          
 דגם המנורה של 'מכון המקדש' ברובע היהודי     .שבת שלום              
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 17:56  שבת מוצאי  16:56 כניסת השבת
   

 מנורת הזהב
 יניב ניר

 

בניית בית לבורא פרשת תרומה היא הראשונה מתוך חמש הפרשות העוסקות בבניית המשכן. הרעיון עצמו של    
העולם שמלוא כל הארץ כבודו, והחזרה המפורטת על כל פרטי ודקדוקי המשכן, מחייבים אותנו להבין את מהותם 

 של המשכן וכליו.
אמרו כבר המפרשים, כי המשכן אינו ממלא את הצורך של הקב"ה במגורים בעולם הזה, אלא להיפך, הוא ממלא    

 לוקות. המשכן הוא מעין דגם של היקום כולו ושל האדם עצמו.את הצורך שלנו האנשים בהמחשת הא
מנורת המאור, על פי פירושו של הרב  –נתמקד הפעם באחד הכלים העיקריים במשכן, הלוא היא מנורת הזהב    

 גרילק.
 "ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו"   

 ליתה הינם הדלקת והעלאת האור בנרותיה. אור הנרות מסמל את אור הדעת, את החוכמה עצמה.מעשה המנורה ותכ
אמר רבי יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא: "   

 המנורה מייצגת את החוכמה. –" ומנורה בדרום
המנורה הינה היחידה מבין כלי המשכן, העשויה כולה זהב.  –מנורה? מהי משמעות אותה חוכמה היוצאת מן ה   

 כמו כן, המנורה היא היחידה מבין הכלים העשויה מקשה אחת ולא בנויה מצירופים של חלקים שונים.
. זהב אינו נוטה להיקשר כימית ליסודות אחרים ולכן ניתן למצוא אותו Auהוא יסוד כימי מתכתי שסמלו הזהב    

הזהב נחשב ל"מתכת אצילה" וזאת משום שהוא אינו מגיב לתנאי הסביבה, לזמן ולתנאי  ו הטהורה. בטבע בצורת
 האקלים. הזהב תמיד יישאר זהב!

 המנורה אם כך, עשויה כולה מיסוד קבוע, שאינו מושפע מהסביבה ואינו משתנה.   
למנורה ששה  –רה מצידה השני" וקני מנ "וששה קנים יוצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצידה האחד ושלושה   

הקנים הללו, . קנים היוצאים מהקנה המרכזי ועולים סביבו, בדומה לענפי העץ היוצאים מן הגזע ופורחים סביבו
ההסתעפויות הללו, מסמלים את הצדדים השונים והרב גוונים של החכמה האנושית. )הפילוסופיה, האמנות, 

 וגיה(.הרפואה, המוזיקה, המדע והטכנול
   



 

 

צילומים: 
 דורון רדי

 

               

    

 
 

   

 

בשעה טובה ומוצלחת עברה קהילת בית הכנסת "אביר     
יעקב" למקומה החדש, מאחורי מכולת אריה וממול לבית 
כנסת הראשונים הזמני. המבנה הגדול ורחב ידיים הובא 
המניין   חברי  את  וישמש  המועצה  ידי  על  ושופץ 

 והמתפללים והלומדים הפוקדים אותו.  
האשקובי    פונתה  האשקוביות  פינוי  הישנה  במסגרת  ת 

יתפללו   וכעת  שנים  לאורך  המתפללים  את  ששימשה 
 במבנה החדש.

ביום רביעי קבע רב היישוב הרב שטרן מזוזה במקום    
 ונתן יחד עם ראש המועצה דברי ברכה למשתתפים.  

באדיבותו של יו"ר המועצה הדתית שמעון רוקח תוקם    
הכנסת  בבתי  שעשה  כפי  במקום,  וחדשה  גדולה  ספריה 

לרווחת   הזמניים החדשה,  בשכונה  הקימה  שהמועצה 
 ועידוד לומדי התורה והמתפללים.

מהנדס      של  בניצוחו  הנדסה  למחלקת  גדולה  תודה 
אהוד   ולקבלן  אלעזר,  הבניה  מפקח  וולף,  אסף  המועצה 

ועובדיו הכנסת.    ,רייק  בית  בהקמת  הטובה  העבודה  על 
השותפות,   על  יעקב  אביר  מניין  לחברי  מיוחדת  תודה 

ובלילות  ההירתמ בימים  שעות  במשך  והמסירות    - ות 
 תבורכו!  –בעזרה להעתקת הציוד והכנת המקום החדש 

בנו דברי הנביא חגי בתרי   ויתקיים  יתן  דֹול  -מי  "גָּ עשר: 
אֹות,   ִראׁשֹון ָאַמר ה' ְצבָּ ַאֲחרֹון ִמן הָּ ִיְהֶיה ְכבֹוד ַהַבִית ַהֶזה הָּ

לֹום ְנֻאם  ן ׁשָּ קֹום ַהֶזה ֶאתֵּ אֹות"ּוַבמָּ  . ה' ְצבָּ
 

 גדול יהיה כבוד הבית הזה
 



 

 

      

 

  

    

       

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 באלקנה   עידן ופתיחת עידן סוף 

אני עושה זאת מידי פעם מפני שנעים לי להיזכר ולשאוב שמחה וכח   עברתי בישוב ה"ארעי" בתחילת השבוע.   
 וחיי קודש.כרונות של החיים המיוחדים, כלליים ואישיים, שחיינו על הגבעה, בצילה של המשטרה. חיי חול ימז
מרחוק הבחנתי בריק משונה בין הכביש ובין השמיים, כאילו היה שם משהו כל הזמן, ועכשיו כבר אינו שם.     

חברים, נעלמו כאילו לא היו שם  -ואמנם, לא "כאילו", שורת האשקוביות שלנו, ושורת האשקוביות של השכנים
רך קיצור" מביה"ס במשטרה לאשקובית, אדון צונץ מעולם. הנעליים מעולם לא טבעו בבוץ, הילדים לא חזרו ב"ד

כי הרי קירות האשקובית   –ישוב ובקלות  ילפ"שים בערב שבת את כל ה  ולא עשה רשימות למכולת, ולא אירחנ
 התרחבו כדי שכולם יוכלו להשתתף. 

נוכל להראות את המקום למי שירצה    –כל כך הרבה חוויות קהילתיות ומשפחתיות      נוכל לספר? ואיך  איך 
 לשמוע! 

זמן מרגש מאוד עבורנו היה, כשראינו שיירה ארוכה של משאיות כבדות, נושאות על גביהן אשקוביות, הבטחה     
 לעוד משפחות שיצטרפו אלינו, תקווה נוספת להפוך לישוב של קבע במקום ישוב ארעי. תקווה גדולה ומעודדת.  

שאפנו מתחילת הדרך, שנהיה ישוב שיגדל, ויביא אליו את כל מי שמבקש להצטרף, ולעזור לנו להקים ישוב    
 יפה ומבטיח. 

והיום    . החיים לא נעצרים,החלום של אתמול הפך למציאות של היום  . ואמנם, ה' עזר, והזמן עשה את שלו   
אסף   גאים בראש המועצה  מאוד  עוזריוואנחנו  ישוב הקבע  ומשאירים  ,בצוות  צמיחת  את    .בידיהם האמינות 

 "פארים"?? לא! "אלקנה"! 
 .תודה גדולה לניסן סלומיאנסקי על שעשה איתנו את הדרך של השנים הראשונות והמשמעותיות   

 ורדה דודסון         
 

 ינוי אשקוביות השבוע. צילם דורון רדי. תמונה תחתונה: פהאשקובית שלו דודסון במקום בו היתה יהודהתמונה עליונה: 



 

נערכים ליום 
     השואה

 .תושבים ותושבות יקרים   
במסגרת טקסי יום השואה    

כרון באלקנה, כמדי שנה, יויום הז
נפיק את הטקסים בעזרת 

ילדים,  –הקהילה ומתוך הקהילה 
 נוער ומבוגרים.

אנו מחפשים בעלי כשרונות   
משחק שמעוניינים להיות 

ולהרגיש שייכים,  חלק
המרגשים  לטקסים

 והמשמעותיים בקהילת אלקנה.
המעוניינים מתבקשים לפנות    

במספר      למזכירות המתנ"ס 
או במייל  03-9109040

elkana@matnasim.org.il 
 .7.2עד לתאריך ו' אדר א' 

 מנהל המתנ"ס, עמית קדמון
 

הפניה מנוסחת בלשון זכר 
מטעמי נוחות בלבד ומופנית 

 .וגברים כאחדלנשים 
 

 ספריית אלקנה
 

המצב בחוץ ?? אז מה קורא ��
וזו הזדמנות מעולה  מטורף

 לקרוא!
 להשאלה בלבד. הספרייה פתוחה

בעלי תו  מחוסנים, מחלימים,
 מוזמנים להגיע. – ירוק

 :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

נכם בבידוד או חולים יאם ה   
ואינכם יכולים להגיע, אפשר 
ליצור איתנו קשר להזמנת 
ספרים ונשמח לעזור ולהביא את 

 הספרים עד אליכם.
 ניתן ליצור קשר:  

. 03-9362122טלפון �� 

. 053-3233753ווטסאפ �🄳�

.elkana.library@gmail מייל��
com. 

  בברכת בריאות שלמה!   
 צוות הספרייה.

 
 

 טספור
 

 טוב, זה יהיה קצר כי אנחנו חייבים לרוץ!!!   
גם במרוץ החיים המטורף, תמיד אפשר למצוא זמן להשתתף במרוץ אלקנה    
, מסורת שנתית איזורית נהדרת שהשתרשה ותפסה לה מקום של כבוד בכל 6-ה

 ישובי הסביבה. 
 שלנו! בסביבת הבית שלנו. רוצו כבר להירשם!! רוץיזה המ   
 /http://elkanarun.co.il להרשמה לחצו   

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק
 

 ��תודה  –כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים 
https://www. facebook. com/matnaselk 
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 פלוס 50 התרבות מועדון

 

 .אירופה והשקט המדומה שלה הנושא: .קתדרה עם גוסטב מייסלס – 20:00ה' באדר א' בשעה  6.2.22יום ראשון 
 .: ארץ בני המאיה, העם הנסתרהנושא .גואטמלה עם גרי פאל –11:00 ו' באדר א' בשעה 7.2.22יום שני 

 .מועדון הסרט הטוב )הסרט יפורסם( – 20:00ז' באדר א' בשעה  8.2.22יום שלישי 
פולמוס  הנושא: .עם הרב אורי רדמן ,שמיטה בעידן העכשווי – 11:00ח' באדר א' בשעה  9.2.221יום רביעי 

 הלכתי ופולמוס חברתי.
 צור.-בןתרגולי מוח עם אורית אבידר  – 9:30ט' באדר א' בשעה  10.2.22יום חמישי 
  .האלים משתוללים – : יווןהנושאמסע חובק עולם עם יואל שתרוג  – 20:00יב' באדר בשעה  13.2.22יום ראשון 

 .חברי מועדון ללא תשלום. ₪ 40דמי כניסה 
 

 פלוס אלקנה 50במועדון  אנו מרעננים את השורות בחוגי הספורט
 60עלות לחודש לחברי מועדון . 8:55וגברים בשעה  8:00נשים  – חוגי ספורט עם בתי יום שני ורביעי ספורט  

לפעמיים  ₪ 130 לפעם בשבוע. ₪ 90 עלות לחודש במחיר רגילהלפעמיים בשבוע. ₪ 100 לפעם בשבוע. ₪
 בשבוע.

לפעמיים  ₪ 100 לפעם בשבוע. ₪ 60 – עלות לחודש לחברי מועדון. 09:5יום שני ורביעי בשעה  יוגה על כיסא 
 בשבוע.

 לפעמיים בשבוע. ₪ 130 לפעם בשבוע. ₪ 90 – עלות לחודש במחיר רגיל
 .₪ 90 עלות חודשית לנשים וגברים. 16:45יום שלישי בשעה  – צ'יקונג עם אבישג 
 .₪ 120 מחיר רגיל. ₪ 100 – עלות לחודש לחברי מועדון. 58:1יום חמישי בשעה  – עם שירילי נח יוגה-פילאטיס 

 כאן רשומים המחירים הנכונים. .שימו לב: המחירים שפורסמו בלוח השנה אינם נכונים
 
 דצמבר(-)ינואר 2022 חברות במועדון לשנת

 

מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים התרבות במועדון  ●
 מהשורה

 הראשונה. 
 )הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים(. שרוצים לאורך השנהניתן השתתף בכמה סדרות  ●

 שעורי ספורט, מופעים, חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים. ●

  .פקקים ללא ●

  .ודלק נסיעה בזמן חיסכון ●

 .תשלום ללא צמודה חניה ●

 מרחק הליכה מהבית. ●
 .₪ לחודש( 70-)כ לשנהש"ח  800במחיר מיוחד:  2022תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה

 ₪ לזוג. 1600-₪ לחבר, ו  800על יעמוד 2022החל מחודש ינואר  התשלום
אפשרויות לתשלום: העברה בנקאית ניתן גם בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( או שיקים חודשיים 

 תשלומים  8-ניתן לחלק ל –לזוג . 2022מאי -2022 מינוארתשלומים  5-ניתן לחלק ל –ליחיד לפי המפורט מטה.  –
 .2022אוגוסט  – 2022 מינואר   

 , 052-2577217רוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל' 
 .16:00-18:00ובימי שלישי בין  8:00-12:00ד' בין השעות -בימים ב' ו

 

 תורהזום 
 

בשעה  10.2.22   חמישי ט' אדר א' יוםב   תצוה  לפרשת השבוע יתקיים שיעור מיוחד מיוחד  תורהזוםהשבוע ב 
 על אילן-, ראש בית המדרש הגבוה לתורה והלכה באוניברסיטת בראלטשולרהרב ד"ר יהודה ויינתן ע"י  20:00

 בואו להיות עמנו. להתראות. זהבית גרוס         .: "כהן גדול, גן עדן ושמיטה: הצעה לקריאה מחודשת"הנושא
 

   
  

 

 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 

 .8.2.22ז' באדר א' תכנית המדרשה ליום שלישי, 
 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45

 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:30
 

נשים שלא השתתפו עד  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם 
בשמחה להצטרף ללומדות  מוזמנות, כה בלימודי המדרשה

 ומרגשים. שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ולחוות
להתקשר ניתן  להצטרפות באנה בשמחה, נשים יקרות.   

 .0502282358 פוןלטל
 



 

 

 

 

 

 

 שירות לאומי באלקנה 
 

 היי את... 

   ��� ��מחפשת שירות לאומי משמעותי? 
 בואי הצטרפי למשפחת אלקנה! 

 מגוון רחב של אפשרויות, ליווי צמוד ואווירה משפחתית! 
 נשמח לראותך בסיירת שלנו! 

 שבת שלום. תהילה דומב, מנהלת יחידת הנוער. 
 
 

 ה היה לנו בנוער בשבועיים האחרונים? מ   
אחרייך".      "אנחנו  תוכנית  של  ראשונים  מפגשים 

באימוני  אפרת, התנסו  המדריכה  את  הכירו  הבנות 
כושר ומשחקי חברה. כל מי שעוד מתלבטת מוזמנת  

 להצטרף!
בפרהסיה.    קופסא  ומשחקי  מרקים  כיף    ערב  היה 

 וטעים! 
 
 

לנוער    עף  כדור  ראשון    :טורניר  יום  כל  מוזמנים 
 לאולם פיס. 

 
באלקנה    לאומי  תותחיות   :שירות  בנות  דרושות 

נוספים   לפרטים  באלקנה.  לשירות  לאומי  לשירות 
 . תהילה 0544-655245 ניתן לפנות אלי.

 

         
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

     
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 סטודנטים?!     
מרכז צעירים פתוח     

ומזמין אותכם , עבורכם
ללימודים , למרחב משותף

 .או לעבודה
 אז למה אתם מחכים?  

שריינו מקום לשבוע 
 .הקרוב

https://docs.google.com
/spreadsheets/d/1rJ7ger

-dw2DJ4Uf
652UikHDD1PxT70R6d0

25iocjxG8/edit?usp=shar
ing 

חמישי -ימים ראשון  
 . 9:00-20:00בשעות 

ההגעה בתיאום מראש   
לתושבי  בקישור המצורף

 . אלקנה בלבד
יש לשלוח תו ירוק טרם   

 – , מספר ההגעה לריקי
050-7423512. 

 

 לבחור נכון
 

עכשיו זה הזמן הכי טוב    
לקחת רגע ולחשוב מה אני 
רוצה ללמוד? איזה מקצוע 
מתאים לי? איך לבחור 

 נכון? 
עכשיו זה הזמן לקבל את   

כל המידע הכי עדכני עם 
הכלים הכי מתקדמים 
 לקבלת החלטות לא קלות... 

סידרנו לכם שני מפגשים    
בזום, עם אורנה הורביץ, 
מרצה באקדמיה ומנחה 

ה בדיוק בנושא שמתמח
הזה. כל מה שצריך זה 

 להירשם וזה שלכם...
 15.02, 8.02ימי שני,    

 .20:00בשעה 
להרשמה הצטרפו לקב'    

ווצאפ סגורה לקבלת 
 תזכורת ולינק למפגשים:

https://chat.whatsapp.co
m/Ibid09DYVN490xeb8b

u2H7 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7


 

 

 

 

 

   

 

 

 

תמיד היית הליצן    
  שבחבורה? 

תמיד הבנת שלדעת    
להצחיק ולצחוק זה לא 
צחוק, ושזו חתיכת מתנה 

 וכישרון?
אם ענית לעצמך כן וכן,   

הסדנה הזו היא בדיוק מה 
שחיכית לו כדי לקחת את 

 זה כמה צעדים קדימה. 
הסדנה מסובסדת,   

מרתקת ותעניק לך כלים 
להיות המגנט והמסמר של 

 כל מפגש וכל קבוצה.
מספר המקומות מוגבל!    

 כל הקודם/ת זוכה!
  לפרטים והרשמה:  
דוא"ל  .03-9109040 פוןטל  

elkana@matnasim.org.il 
 

 עוז אלתר
 

 פשטידה רומנית -מלאי
 

 מצרכים:
 כוס קמח אוסם. 1
 כוס קמח תירס. 1
 כוס חלב. 1
 סוכר וניל. 2
 ביצים טרופות. 3
 גביעי אשל. 3

 גרם חמאה מומסת. 100
 .גרם 250, 5%קופסת גבינה 

 שלושת רבעי כוס סוכר.
 אופן ההכנה:

 לערבב בעדינות הכל יחד.
 לשמן פיירקס גדול ולשים את התכולה בתוכו.

 דקות למאפה זהוב יפה. 50-מעלות כ 160בחום של  לאפות
 ולהתענג., דקות אחרי האפייה 10לחכות 

 ניתן גם לאכול קר או מחומם קלות במיקרוגל.

 ��!!בתאבון
 

  – )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 

 

 באלקנה –סדנת ליצנות, תיאטרון ופנטומימה 
 



 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה  
 וכל בית אלקנה  עובדיה ,חברי המועצה

   משתתפים בצערם של
 בן אור, נועה בן יאיר וב"ב, צופיה שפר וב"ב, תהילה ופני אחרק בן אור  נחום אחרק 

 

 ם והסבתאאהשל  העל פטירת
 ה"ע אחרק בן אור שושנה 

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

 

 

 כוס תנחומים 
 צחק הוך, על פטירת האב. לי

 לראובן חזי, על פטירת האב. 
 . על פטירת  האם , לשלמה חמדי

 

 ולא תוסיפו לדאבה עוד  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח
 מכל בית אלקנה                                                      

 

 שלמי תודה 
 

ולכל המנחמים    ,לכל המנחמים בפועל
ולכל המנחמים בלב עם   ,דרך הטלפון

תודה רבה מכל    –   הרבה חום ואהבה
  .מודות ומעריכות מאד .הלב

 שושי שור    
 . וציפי מור אחותי התאומה

 

  https://us02web.zoom.us/j/89474392142#successקישור לזום: 
 

https://did.li/Ye1YH
https://us02web.zoom.us/j/89474392142#success


 

  

 

   
 

 

   
 
 
 
 
 
 
"תנופה"      ההסעות  חברת   חברת  במקום  התחבורה  משרד  של  במכרז  זכתה 

 "אפיקים".  
 אנו מאחלים להם הצלחה.   
 קישור לאתר:   

 

https://www.tnufa-t.com/ContentPage/Index/18 
 

 אפשר גם לסרוק את הברקוד:
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tnufa-t.com/ContentPage/Index/18


 

 

  

 

 רישום למעון יום  נפתח ה

 לשנת הלימודים תשפ"ג  
 

עד  הרישום  תקופת          לבצע  יש  הרישום  את   :
 )כ"ג באדר א' תשפ"ב(. 24.2.2022

 יום  מעונות  באגף  ישירות  מתבצע  הרישום      
 קישור לרישום:  .המעון ת/מנהל דרך ולא

https://www.gov.il/he/service/daycare-
registration-2022 . 

     שוב רשםילה צריך ממשיך ילד גם    
 ברישום יש להכניס את הפרטים הבאים  

   4599סמל מעון  . מעון רימון אלקנה

     קבלה ועדות    

במקרים שבהם מספר הילדים הנרשמים למסגרת          
עולה על התפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה.  

 תתקבל  למעון  ילדים  קבלת  על  ההחלטה        
  סדר   בנוהל  הקבועים  הקדימויות  לסדרי  בהתאם

 .למעונות ילדים קבלת

  בחודשים   תתקיים  הקדימויות  סדרי  קביעת                
 . יוני-מרץ

ום ומשפחתונים לשאלות נוספות: מוקד מעונות י  
2969  * 

טכנית:     שנתקלים   1299לתמיכה  הורים  )עבור 
עודכן  שטרם  ילד  רישום  או  לאתר  בכניסה  בקושי 
בתעודת הזהות, למשל תינוק שנולד במהלך תקופת  

 הרישום( 
 . מנהלת המעון ,  שרית פלדמן .  בהצלחה    

 
 

 



 

 מניין ערבית מאוחר ב'מורשת יהודית' 
 

. כל  22:00לידיעת התושבים:  בבית הכנסת 'מורשת יהודית' מתקיימת בכל ערב תפילת ערבית בשעה     
 הגברים תושבי היישוב שהשעה מתאימה להם מוזמנים להתפלל במניין.

 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 לידות
להולדת הנכדה, בת לעדי וירום אלבוים, נינה לחנה  ,ליעל ועמית גולן ולאתי ושלומי אלבוים

 ומשה גולן.
 .דןלאה ובן ל ,להולדת הנכד ,לשולה ומאיר גרניק

 

 מצוה ר/בתב
 .עמית, לבר המצוה של למיכל ודוד קלנר

 
 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 
 

 

 .צפוניתהמדורגים העם המעבר לשכונת  ,ללירז ובועז לוגאסי

לידיעת התושבים. כל הודעות 
המועצה, הצעות עבודה ברכות, 

מתפרסמות באתר היישוב. 
 הקישור לאתר:

https://www.elkana.org.il/in
dex.php 

 או בברקוד המצורף כאן.

 

 ❤כל משפחת אלקנה מתחברת 
   

 הצטרפו לקבוצת הווטסאפ הרשמיות של אלקנה.    
ישוב, למידע חיוני ולעדכונים יכאן תוכלו להיות מחוברים לנעשה ב   

במיוחד , שקורה במועצה ובמתנ"סמיידיים בשגרה ובחירום לגבי כל מה 
 בתקופה זו חשוב שכולנו נהיה מחוברים ומעודכנים.

בלחיצת כפתור אחת תהיו הראשונים לדעת ולהתעדכן בכל מה    
 שקורה באלקנה!

 הקבוצות שקטות ורק מנהלים כותבים בהן. :שימו לב   
 .להצטרפות לעדכונים בווטסאפ סרקו את הברקוד   

 בקבוצות!להשתמע 
 

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

