
 

 

 

 

 

 (28.2.2020)  ף"תש ג' באדרבס"ד, 

 

   18:14  – השבתצאת  . 17:16  – כניסת השבת
 
 

     1041 גיליון מס'

 תרומהפרשת 

  

 

 

 יצא לדרך. 5-מרוץ אלקנה ה
 .27/3המירוץ יתקיים ביום שישי ב' ניסן, 

ההרשמה המוקדמת והמוזלת נפתחה. 
 /http://elkanarun.co.il רוצו להירשם



 לפעמים חלומות מתגשמים!

 

 סטוריה!יעושים ה               
מ"ר  2,000,000-זור התעשייה הגדול ביותר ביו"ש, כיא – "שער השומרון"                

 להפקדה!אתמול )חמישי( לתעשייה והייטק, אושר 
 ממשיכים להתרחב! – ממשיכים לבנות   
נו בנושא, אושר היום השלב  הראשון בשעה טובה, ולאחר מאמצים רבים שהשקע   

 לתכנון אזור התעשייה הגדול ביותר ביהודה ושומרון!
להפוך לעוגן כלכלי משמעותי לישראל,  – בכך אנחנו ממשיכים את החזון של כולנו   

 ובפרט לתושבי השומרון והאזור כולו.
תעשייה, יהנו כל תושבי המועצות בחינוך, בתרבות, בתיירות, בימפירות ההצלחה    

 שובים. יבתעסוקה ובפיתוח הי
מ"ר  2,000,000-על פי התכנית שאישר הדרג המדיני ייבנה אזור התעשייה על שטח של כ   

לבניה, סמוך לפארק סיבל, וישמש ברובו לתעשיית ההייטק. על השטח הזה ייבנו גם מבני 
טק, ומפעלי תעשיה  -חינוך, בנייני משרדים, מתחמי ספורט, מסחר, תיירות, הייטק, לואו 

 כבדה וקלה.
 ולרכבת ישראל. 5בנה מסוף תחבורה עבור תושבי האזור עם חיבור לכביש יבנוסף, י   
ועמו  ,זו הזדמנות לומר תודה גדולה לראש הממשלה בנימין נתניהו על קידום התכנית    

ם לראש המנהל האזרחי הקודם והנוכחי, לצוות לשכת התכנון, למנהל הפרויקט למתכנני
 וליועצים, למהנדסי המועצות ולכל השותפים בתוכנית המכוננת והחשובה.

 זוהי אבן דרך משמעותית ביותר בביסוס הכלכלה בשומרון.   
 לחזק ולבנות באזור השומרון! – ממשיכים בדרך לחזון   

 .ראש מועצת אלקנה – אסף מינצר  
 .ראש המועצה האיזורית שומרון – יוסי דגן  

 .ראש מועצת אורנית – ניר ברטל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 בני עקיבא
 חודש אדר בפתח!!!    
 בשבת הקרובה תהיה שבת "ונהפוכו" בהובלת שבט הרא"ה!     
השבט קישט את הסניף והסניף לבש חג!! שבט הראה יהיו המדריכים בשבת     

 ובמוצ"ש יכתירו את הרב והרבנית פורים!  הקרובה,
 והרקדה מטורפת! , שבטית בנושא חיותתחרות תחפושות גם  יתקיימובמוצ"ש     

 .כפר הראה –יח' באדר בישיבת בני עקיבא  –שבת גיבוש תתקיים בשבת כי תשא    
 ההרשמה נפתחה! 

 ! 2/3הרישום באתר התנועה בלבד עד יום שני    
 

 צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד
יף מתכננים לכם שוק פורים מטורף ביום חמישי ט׳ אדר. השוק מיועד לחניכי הסנ   

 ולמועדונית הרב תחומית.
נות בשבות רחל עם שבט מעלות אריזת משלוחי מ – (1000) מבצע "אלף" –התנדבות   

 .בנות
מסתובב ברחבי הארץ ומחלק -מידי שנה היה הרב יוסף שוקר ז"ל מהישוב שבות רחל  

 משלוחי מנות  1000
את  לחיילים. משפחתו החליטה להמשיך במורשת הפצת האור והשמחה וחידשה

 .החלוקה
 

 מחנה קו לחיים לזכר סרן אריאל חובב הי"ד
לא רוצים להוציא המון  עוד לא קניתם תחפושת? צריכים רק איזה אביזר משלים?   

 כסף על תחפושת ליום אחד? אנחנו הפתרון שלכם!!
ן תחפושות ענק , אשר כולל בתוכו מגווגמ"ח תחפושותיצאנו בפרויקט של    

קודש למחנה קו לחיים שנוער אלקנה -והכל הכל כולל כל ההכנסות  !ובמחירים.. בדיחה
 עושים בקיץ!

 נשמח מאוד שתבואו לבקר להתרשם וכמובן גם לבחור תחפושת לחג):    
 
 
 

 המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
 

 אלקנהתכנית הלימודים במדרשה לנשים 
 3.3.2020ביום שלישי, ז' באדר, 

 

 .ןהרב יהודה שטר – 9:00-9:45
 .ד"ר מנחם כץ – 10:00-10:45
 .ד"ר יעל יצחקי – 11:00-11:45

 

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

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



 

 

 20:00בשעה  1.3.20יום ראשון ה' באדר 

 תעלומות בהסטוריה היהודית – קתדרה
 : מי היו הכוזרים?הנושא עם אוריאל פיינרמן.

 

  2.3.20' באדר ושני   יום

 בחירות יום

 .פעילות במועדון אין
  

 20:00 בשעה 3.3.20' באדר זשלישי  יום

 ללא הפסקה  ערים

  .לאוליגרכים בלבד – וסקבהמהנושא:  .לי אלדובי-עם אור
 

 10:45 בשעה 4.3.20' באדר חרביעי  יום

 של תורה בוקר

 עיונים בספר שמואל – ונשותיו דודהנושא:  .לפיאן אסתר עם
 

 5.3.20' באדר טחמישי  יום

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

 שימושי מחשב וטלפון חכם

 

 0:002 בשעה 8.3.20' באדר יבראשון  יום

 מהמוסיקה חוויה

 .מסיכות נשף : הנושא .פרומר אפרת עם
 

 .חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 
 

 

 
 

 לתנ"ך באלקנה בית המדרש

 

 מצוות מחיית עמלק
 

 מורה, סופר, פובליציסט, בן אלקנה. – הרב חיים נבון
 

 ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי, 
  !!בדיוק 19:30בשעה  4/3/20ח' באדר, 

 בבית הכנסת אשל אלקנה.
 .נא להביא ספרי תנ"ך
 .₪ 10 –דמי כניסה לכיסוי ההוצאות 

 הציבור מוזמן
 



 !תודות - אלקנה למתנדבי הוקרה ערב

 

. הם הגיעו אלקנה למתנדבי הוקרה ערבב שעבר חמישי ביוםהשתתפו  איש 200 מעל   
 .ביישוב המבורכת העשייה כל על תודה ולהוקיר לשיר, לחגוג

 השונים המיזמים על רבה בקיאות וגילו בחידון המתנדבים השתתפו הערב במהלך   
 מובילים הם אותם המיזמים את חשפו התנדבות מובילי בנוסף, באלקנה הפועלים

 .המשתתפים בפני
 במהלך כולנו של הלב את וחממו שהגיעו התושבים לכל תודה להגיד המקום זה   

 .השנה כל במהלך ההתנדבותית העשייה כל על וכמובן הערב
 .יצליח זה שערב כדי הקלעים מאחורי שעזרו המתנדבים לכל תודה   
 !הבאה בשנה שוב פגשינ   

 

 

. 

 

 

 



 

 ספריית אלקנה

 

 שעות פתיחת הספרייה:
 

, 09:00-12:00 – יום א' 
16:00-18:45 . 

 . 09:00-12:00 – יום ב'
 . 09:00-12:00 – יום ג'
 .17:15-19:15 – יום ד'

  ,09:00-12:00 – יום ה'
16:00-18:45 . 

 . 09:00-11:00 – יום ו'
 בערבי חג הספרייה סגורה!

 

 "קהילה יהודית בעזה"הספר 
בספרייה  עומד למכירה

במחיר מיוחד לתושבי 
 ש"ח בלבד! 45 –אלקנה 
 מחיר מחירון. ₪  60במקום 

 

 
 



 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .ד"ר חזוניאל טוויטו י"צוריאל ויינתן ע

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

 גברים, נשים ובני נוער.
 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיה השיעור בשמירת הלשון עם רב*  

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

 בשעה   'מרבנן  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.

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

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

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

 

 פורים ללא נפצים

 

ומבקש להבהיר לילדינו את אני מצטרף לקריאה החשובה  .תושבים יקרים   
וי הרעש לא נעים, זה מסוכן ועש בחג פורים. החשיבות במניעת תופעת הנפצים

 .להזיק, הרעש פוגע במבוגרים, בחולים ובהלומי הקרב החיים עמנו
אמנם אין לנו כמועצה או תושבים שליטה על "מאגרי" הנפצים, אך אם נראה    

סביבנו ילדים שמנפצים נוכל להסביר ולבקש מהם להפסיק, ואם חלילה לא 
 .יסכימו להפסיק, כדאי לפנות להורי הילדים

 אסף מינצר
 



 

ֶות " ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ב ִּ

ה ד'  חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ לָּ

ל  ה ֵמעַּ ְמעָּ ד ִּ

ים" נִּ ָּ ל פ   כ ָּ

 

 
 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערם של
פנינה מואטי, אריאלה וירון תאנה וב"ב, עופר וחגית מאור וב"ב, 

 אליעד ושלומית מאור וב"ב  ,דורית ודני ימיני וב"ב
  ויוני וטל מואטי וב"ב

 

 , והסבאהבעל, האבעל מות 

 ז"ל  טיצבי יהושע מוא     
 תושב היישוב

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

 

 אזכרה 
במלאת שש שנים 

כתה של הרעיה, לל
 האם, הסבתא והאחות

אוה 
 ע"ה ליסיצין

 , היוםברה נעלה לק
 באדר, 'ג יום שישי

 בפברואר,  28 
בבית העלמין באלקנה, 

 .10:00בשעה 
 

 המשפחה
 וכל בית אלקנה 

 



 

 
 

 

 אזכרה
 במלאת שש שנים לפטירת בתנו

 

 ז"ל עליזה רוחמה
 

 20:30מרץ, בשעה ב 14אדר באור לי"ט  ,במוצש"ק פרשת כי תשא ערב לזכרהנקיים 
 אלקנה )אולם קידושים( –מורשת יהודית  בבית הכנסת 

 ,מלכודת מוות לגנבים –"סוכריות רעל"  סיום מסכת גמרא. שיעורבתוכנית: 
 .רב קהילת נופי אביב ואב"ד לדיני ממנות, בית שמש אליעזר שנקולבסקי, מאת הרב

 .כיבוד קל
 במרץ. 15' עליה לקבר בבית העלמין אלקנה ביום ראשון י"ט אדר א

 ההורים: יעקב ואורלי צימרמן
 

 כוס תנחומים
 שושי בלבין, על פטירת האם.ל* 
 למרים זכריה, על פטירת האח.* 

 .על פטירת האב  ,אילנה כהן* ל
 .20:00-09:00, בין השעות 242ברחוב שיר השירים  ביום ראשוןתשב בביתה כהן אילנה    
 

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

 



 
 



 

 

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

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 להילה אלימלך  לאיילה ועמית קרונפלד,* 

  ,עמיתעם לנישואי נויה  ,וליוסי אלימלך  
 .למרים ויפת זכריהונכדים לציפורה כהן   

 לשרון ויהודה כהן, לאירוסי הבן יאיר שמואל עם מעיין* 
 עון שמיר.סנדקביץ, נכד לנאוה וגד  
 

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 להולדת הנין בן ליעקב ואסתר אליאב * 

 נכד לדבורה ודדי פרוינד.  ודוד למאיה  
 לאורית ושמיל לברן, להולדת הנכד, בן * 

 ליעל ויואל הלחמי.   

 בת ליעל ואיתי הנדל.  למרים ויונה הנדל להולדת הנכדה* 

 
 

 
 

 
 

 



 


