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 !!הכדור בידיים שלכם

 

 ה!פיס לקהילה ולספורט החדש באלקנ-בטקס חגיגי ומרגש חנכנו את מרכז טוטו              
במרכז, שהוקם בקרית החינוך החדשה באלקנה, נחנך אולם הספורט החדיש               

יציע  שמצטרף לאולם הגדול והוותיק ששודרג רק לאחרונה. במרכז החדש מגרש כדורסל,
 .מושבים, חדרי סטודיו, חדרי שופטים ומאמנים ועוד 250-גדול עם כ

בנוסף לקביעת המזוזה וגזירת הסרט המסורתית, נהנו המשתתפים הרבים מהופעתו של    
 .שיאן גינס בשליטה בכדור אייל הורן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסיוע הגדול בהקמת האולם. תודה  התרבות והספורט ח"כ מירי רגב ולהנהלת משרדה על
וח יואל ממן, לקבלן חברת ענקית למפעל הפיס, לטוטו, למחלקת הנדסה, למשרד הפיק

למתנ"ס אלקנה ומנהל תחום הספורט מיכה פולק ולכל השותפים הרבים ביצירה  מ.ל.ט.,
 .המופלאה העומדת כעת לרשות התושבים

כמו בחיים עצמם, דריכה במקום איננה אופציה ואינה מובילה להישגים. מה  ,בספורט  
שמסביר מדוע אלקנה לא נחה לרגע אחד וממשיכה את תנופת הפיתוח וההתחדשות שלה 

 ם.ירות עמלה בגיוס תקציבים חיצונייבכל התחומים, כשהיא קוצרת שוב ושוב את פ
 ד!!עוד ועו שנים האחרונות וכך נמשיךכך פעלנו לאורך כל ה   
 

 

המרכז  עלות בניית   
מ"ר  1,300-ששטחו כ

₪ מיליון  9-היא כ
כאשר רוב התקציב 
עבור הקמתו הושג 
ממפעל הפיס, הטוטו 
ומשרד התרבות 

 והספורט. 
באולם ניתן יהיה    

לקיים גם פעילויות 
פורט וגם ותחרויות ס

פעילויות קהילתיות 
אירועים,  גון:כ

  ד.חוגים ועוטקסים, 
 לשרת דולה ג תודה  

 
 



 
 

 לזכר סגן יואב הרשושנים הי"ד 25-"יום טבע ומרוץ ניווט" ה
 

משתתפי  8,000-שמש חורפית, שקדיות פורחות ומרבדי רקפות קידמו את פניהם של כ   
קצין  לזכר סגן יואב הרשושנים הי"ד, 25-"יום טבע ומרוץ ניווט" שנערך זו השנה ה

 מיחידתו מול מחבלי החיזבאללה.  בפלחה"ן צנחנים, שנפל בקרב בלבנון, בפקדו על כוח
 14-האירוע כלל ריצת ניווט שבה התחרו המשתתפים בתחרות אישית וקבוצתית, ב   

 קבוצות שיוך )קטגוריות( שונות, לפי גיל ומגדר. 
במקביל נערך "יום בטבע", בו המשתתפים סיירו בליווי הדרכה צמודה בשבילי שמורת    

כשלאורכו היו פזורות שבע תחנות הדרכה, כל אחת  "נאות קדומים", שם נערך האירוע,
 "שליחות".  –מהיבט שונה של הנושא השנתי, שהיה בשנה זו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
שליחותם של אבות האומה  –תחנות ההדרכה היו בתחומי המורשת היהודית  

ואב ערכים בדרכי יחות בהתגייסות ליחידות המיוחדות; השלי  –מורשת צה"ל  והנביאים;
-התנדבותם של צנחני היישוב במלחמת –ישראל -ארץ השליחות כערך לאומי וחברתי; –

 העולם השנייה לצנוח באירופה, וכן בתחנות קק"ל, טבע ושל"ח.
לאחר ההשתתפות באחת מפעולות אלה, שהתקיימו במקביל, הוזמנו המשתתפים,    

שראל, חיילים מכל דתית במדינת י-שרובם היו תלמידים מכל הקשת החברתית והבין
לוחם, ערכים ואמונה".  –זרועות צה"ל, ובנוסף מאות אזרחים, להשתתף ב"מיצג יואב 

במיצג יכלו להתרשם מאישיותו של יואב, מהערכים עליהם גדל, חונך ופעל, ובסופו של 
-בין השאר מתקיימת בו "במת דבר, להבין שעל בסיס דברים אלה מושתת האירוע כולו. 

שיח" בה אישי ציבור, מפקדים בכירים ומחנכים משוחחים עם המשתתפים על ערכים, 
 מנהיגות, שירות משמעותי בצה"ל ואזרחות פעילה ותורמת.

מנהלי מוסדות חינוך רבים ומפקדי צה"ל שולחים את תלמידיהם וחניכיהם בכל שנה    
שען על שלוש רגליים. ארגון מושלם ומוקפד להשתתף באירוע, שכן לדעתם האירוע נ

 חינוכיים הבאים בו לידי ביטוי, ומגוון הפעילויות הכלולות בו.-שלו, התכנים הערכיים
אירוע זה הוא נדבך נוסף בחינוכו של הדור הצעיר להיות אזרחים טובים יותר, תורמים    

 ומועילים יותר לחברה הישראלית.
צבי -חינוך בהיקפים גדולים ביותר. לדוגמה, תיכון בןבשנה זו השתתפו בו מוסדות    

תלמידים, אורט גוטמן  240 –מתלמידיו לאירוע, מקיף ח' אשדוד  600אונו שלח -בקריית
 תלמידים, ועוד. 250 –נתניה 

משפחת הרשושנים, המקיימת את האירוע בהתמדה זה חצי יובל שנים, מגייסת    
 ים את המכונה המשומנת הזו בהצלחה רבה.מתנדבים המפעיל 250-להפעלתו למעלה מ

ציבור, בכירים במערכות החינוך, קציני צבא בכירים ואישים -את האירוע פוקדים אישי   
 נוספים, הבאים להוקיר את המפעל הציוני, ערכי, חינוכי וחברתי זה.

 



 כך נתמודד –פריצות לבתים באלקנה 
 

לתושבי אלקנה. לצערנו הפריצות באזורינו ממשיכות ולא פוסחות גם עלינו. בליל    
 כל הכיוונים נחקרים כעת. .שבת נפרצו שני בתים בשערי תקוה ובית אחד באלקנה

גי טכנולו-מודיעיני-מחלקת הביטחון והמשטרה פועלים במספר מישורים בתחום מבצעי   
 .ע"מ למגר את התופעה

אנו מבקשים מהציבור להגביר את המודעות ולדווח לנו על כל חשד או   
כמו כן  .03-9151200או  106בטלפון   – אירוע/דמות/רכב "חריג בנוף" למוקד אלקנה

 עומדים לרשותכם הטלפונים הבאים:

-050נה . שוטר קהילתי אלק053-3006035צ אלקנה ". רבש050-2060323ט אלקנה "קב
 .03-9362974, שומר שער אלקנה 6276226

חשוב ביותר לקרוא את הנחיות מפקד שיטור קהילתי אלקנה, על הדרכים להגן על   
 http://bit.ly/2uMhMQV הבית והרכוש

ים, בשיטור הקהילתי מציגים את השיטות הנפוצות ביותר של הפורצים לחדור לבת   
 פשוטות למדי. ובאופן מפתיע  – שיטות מתוחכמות, זריזות

אלא  –עם השנים הלכו והשתכללו מנגנוני ההגנה על בתים ומערכות המנעולים    
שכמוהם, גם הפורצים והגנבים הלכו והפכו את שיטות הפריצה לבתים למתוחכמות 

ך תוכלו להיזהר יותר. במשטרה מציגים את השיטות הנפוצות ביותר לפריצה לבתים: כ
 ולהתגונן מפני הפורצים.

לא משנה כמה תבלו יפה בחופשה חלומית או סתם באירוע משמח, אם בסופו של דבר    
 תחזרו הביתה ותגלו שמישהו פרץ אליו וגנב לכם חפצים יקרי ערך ומזכרות. 

לכן, לפני שאורזים את המזוודות ומפקידים את הילדים או חיות המחמד בידיים   
 ות, חשוב להגן גם על בסיס האם, כדי שתוכלו לשוב אליו בראש שקט.נאמנ

יש לא מעט דרכים להגנה נבונה על הבית מפני פריצות בעת שהייה בו או היעדרות,    
  ורובן פשוטות למדי. כל מה שצריך הוא רק להפנים וליישם.

ם המזדמנים אנו מחלקים את הפורצים לשניים: מזדמנים, ופורצים מתכננים: הפורצי   
נרקומנים( זאת במרבית הפריצות ביישובים.  –לחוצים להשיג כסף במהירות )לדוגמה 

ומבצעים בדיקות בסיסיות של תיבת  בשלב הראשון, הם מגיעים לבתי המגורים שלנו
הדואר ושל סוג המנעול. אחרי סיור מהיר, הם בוחנים את הדלתות והמנעולים, מרימים 

ן החשמל לראות אם מישהו השאיר במקרה מפתח. לאחר את השטיח ופותחים את ארו
מכן, הם לבטח יצלצלו בדלת, ואם אף אחד לא יענה הם ינסו לפרוץ לבית. הפורצים 
המזדמנים, שמסתמכים בעיקר על מזלם הטוב, יכולים לפעול ביום או בלילה, ולגנוב 

 כסף, תכשיטים, טלפונים סלולריים ומפתחות לרכב.
לעומתם, אצל הפורצים המתכננים יש כמה רמות של תכנון. בדרך כלל הפריצה    

תתגלגל מפיסת מידע שקיבלו על מיקום שבו ריכוז של רכוש בעל ערך. זה יכול להיות 
בעל דירה חובב שעונים, תכשיטן או מישהו שידוע כי הוא נוהג להסתובב עם הרבה כסף 

 מזומן.
 מי יציל את הבית שלי?

 

 כאן ההפחדות. אבל איך בכל זאת נוכל למנוע פריצות ביתיות?עד    
אחוז מהפריצות מתרחשות ללא מאמץ של הפורץ להיכנס לדירה, לרוב דרך  50%-כ   

דלת או חלון פתוחים. מעבר לנעילת הבית, יש מספר פעולות שיכולות להרחיק את 
מציאות מדומה בה  הגנב. הדרך הטובה ביותר להגן על הבית בזמן היעדרות היא ליצור

 כביכול אתם נמצאים בבית. 
במקביל, התקנה של מערכת אזעקה ומצלמות תרתיע את הגנב במידה ויצליח לחדור    

 פנימה.     
ללא אמצעי ביטחון, יש סיכוי של עד פי שלושה לפריצה. כיום ניתן לאבזר את הבית   

ת הביטוח נותנות הנחות במערכות מיגון מתקדמות במחירים שווים לכל נפש. רוב חברו
אחוז אם מותקנים בבית אמצעי ביטחון כמו מערכות אזעקה  50-ל 15שנעות בין 

 מצלמות אבטחה".
ניתן להשתמש בשעונים, תאורה, טלוויזיה ורדיו כדי לספק קול ותאורה בתוך הדירה.    

 ת.באמצעים פשוטים ניתן לכוון טיימרים שיפעילו אורות ומכשירי חשמל בשעות קבועו

 
 

http://bit.ly/2uMhMQV


ניתן להשתמש בשעונים, תאורה, טלוויזיה ורדיו כדי לספק קול ותאורה בתוך הדירה.    
 באמצעים פשוטים ניתן לכוון טיימרים שיפעילו אורות ומכשירי חשמל בשעות קבועות.

מומלץ להשאיר את התריסים והווילונות מורמים מעט, כדי ליצור אשליה שיש אנשים    
 בבית.

 לבית יהיה תמיד אור. פורצים לא ינסו לפעול במקום שבו רואים אותם.לדאוג שבכניסה    
 אם מדובר בהיעדרות ארוכה, בקשו מהשכן להזיז את המכונית מדי פעם.   
שנו את הסדר של המענה הקולי בטלפון, כך שזה ישיב לאחר הצלצול הראשון או השני,    

פן קבוע מצביע על כך שאין אף או דאגו לכיבויו המוחלט של הצלצול. טלפון שמצלצל באו
 אחד בבית.

דלתות הזזה מזכוכית מספקות נקודת כניסה קלה לפורצים. אבטחו אותן באמצעות מוט    
 מתכת על המסילה או על ידי הוספת מנעול בריח.

בידקו כיצד נראית הדירה מהרחוב. ודאו שחפצים בעלי ערך לא נראים לעין. אם עובר    
הם חשופים גם לעיני הגנב  –חפצים הללו או את מוצרי החשמל אורח יכול לראות את ה

 הפוטנציאלי.
 כמו כן ניתן להתקין מצלמות אפילו דמה דבר המרתיע את הגנב   
זיהיתם פגם במערכת האבטחה? דברו עם המוקד ותתעקשו על תיקונו במיידי. לפעמים    

 וש המערכת.הדבר יכול להעיד על כך שמישהו מתכנן פריצה, והוא דאג לשיב
 

 שיטות נוספות להתפרצות לדירה
 

אחת השיטות הנפוצות והפשוטות ביותר לפריצה לבתים היא שכפול מנגנון המפתח    
בחשד שהיו חברים בכנופיות  בני אדם 16בעזרת פלסטלינה. בחודשים האחרונים נעצרו 

ח ואז שפועלות בשיטה הזו. על ידי העתקת המנגנון באמצעות הצמדת פלסטלינה למפת
 שכפול שלו בהתאם למנגנון שהועתק, נפרצו עשרות דירות באזור המרכז רק לאחרונה.

היזהרו ממארב בסופרמרקט: שיטה נוספת להעתקת מנגנון המפתח באמצעות פלסטלינה    
מתבצעת בזמן שאתם וקרוביכם עורכים קניות בסופרמרקט השכונתי. קונים רבים 

גלה מעמדת העגלות, משאירים את צרור שמכניסים מפתח מיוחד המשחרר את הע
המפתחות שלהם תלוי על העגלה במהלך כל הקנייה. ברגע אחד של התרחקות ממנה או 

 ו"מעתיק" את המנגנון. -חוסר תשומת לב, מצמיד פורץ זריז את גוש הפלסטלינה למפתח 
ופר', לא מודע כלל למה שהתרחש, צוות אחר זה לא נגמר כאן. כשהקורבן יוצא מה'ס   

מהכנופיה עוקב אחריו לביתו ורושם את כתובתו ומספר הדירה אליה הוא נכנס. לאחר מכן 
הולכים למשכפל מפתחות מיוחדים שתמורת סכומים גדולים מביאים העתק מדויק של   –

 –המפתח המקורי 
 .זאת מבלי שהקורבן יודע לרגע אחד ששכפלו לו את המפתח 

 

 ומשכפלים את מנגנון המפתח –בוחנים רכב לקנייה 
 

תרמית נוספת שמטרתה שכפול מנגנון המפתח באמצעות פלסטלינה מתרחשת כאשר    
הפורצים מתקשרים לאנשים שמבקשים למכור את רכבם. שני ה"קונים" מגיעים לבחון את 

יע את הרכב, כאשר אחד מהם מעסיק את המוכר בשאלות והאחר מבקש לשבת ולהתנ
ומשכפל את מנגנון   –הרכב כדי לבחון את מצבו המכאני. אז הוא מוציא את הפלסטלינה 

 המפתח שנמצא בידיו תוך שניות. במקרה הזה, כתובת הבית שייפרץ כבר ידועה.
אנחנו יכולים לספר גם על מקרים בהם פורצים קיבלו מידע ממנקות ועוזרות בית    

פרו על הרגלי השהות של הדיירים בבתיהם. במקרה שהעבירו להם מפתח לשכפול ואף סי
ניתן לפרוץ לבית בקלות לא בהכרח בעזרת פלסטלינה. במפתחות   –זה ובאחרים שצויינו 

בריח" למשל, ישנו קוד על המפתח עצמו. צילום פשוט שלו בעזרת -של חברת "רב
 ומומחים יידעו לשכפל את מפתח הדירה שלכם בדיוק בהתאם.  –סמארטפון 

אנחנו במש"ק אלקנה/שע"ת, יחד עם נקודות שיטור נוספות נמשיך לעשות כל    
שביכולתנו על מנת להקנות ביטחון אישי לתושבי אלקנה, שערי תקוה  והסביבה,  כולל 
סיורי מניעה מארבים ושיתוף המתנדבים בכלל הגזרות ביישובי מרחב שומרון  אולם בד 

 .בבד אנו זקוקים לכם התושבים יותר מתמיד
 רס"ב, מפקד שיטור קהילתי אלקנה/שע"ת/עץ אפרים   – מוטי קבסה        

 
 

 
 



 

 
 מועדון האידיש

 מוצ"ש פר' משפטים-שקלים  22.2.20 בשעה 20:30
 מפגש סיפור של שלום עליכם.

 "אויסגעטרייסלט" עם הקראה של שולה ישורון.
 השיר של אהרון צייטלין "דונה דונה" בתרגום חוה אלברשטיין.

 הכניסה ללא תשלום
 

 20:00בשעה  23.2.20יום ראשון כ"ח בשבט 

 קתדרה

 : תקתוק השעון הביולוגי בעולם המודרני.הנושאזיו צויגהפט.  עם ד"ר
 

 10:30בשעה  24.2.20יום שני  כ"ט בשבט 

 על גנטיקה ושימושיה
 מאז ועד מתי? –פוליו הנושא:  פרופ' ידידיה גפני.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  25.2.20יום שלישי ל' בשבט 

 סעודת ראש חודש

 .דר' חזוניאל טויטוההרצאה ע"י 
 הנושא: מרדכי ואסתר ושאלת הזהות היהודית.

 moshik1941@gmail.comיש להירשם מראש אצל משה הורוביץ במייל 
 

 10:30בשעה  2026.2.20יום רביעי א' באדר 

 בוקר של תורה
 סיפורי חסידים.הנושא:  הרב יהושע אנגלמן.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 19:00בשעה  ובערב:
 מופע מיצירתו של נתן אלתרמן 'פגישה לאין קץ' )אזלו הכרטיסים(.

 

  27.2.20יום חמישי ב' באדר 

 בוקר של עניין –טיול 

 מחניון הבנים. 8:00לרשומים. יציאה בשעה 

 

 20:00בשעה  1.3.20יום ראשון ה' באדר 

 תעלומות בהסטוריה היהודית –קתדרה 

 י היו הכוזרים?: מהנושא עם אוריאל פיינרמן.
 

 .חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 
 

 

 
 

 

 מצוות הכנסת אורחים קיימת -לקחת טרמפ במכוניתך 
 
 



 

 

. 

 

 
 

 

 כל הכרטיסים אזלו



 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

הסתיים  ,נו ונהנינוימפגשים שבהם למדנו, התנס שלושהביום ראשון האחרון, לאחר   
 קורס מוצלח ביותר בצילום בסמרטפון.

כל מה שצריך לדעת על הצלת חיים  – ביום רביעי התקיים קורס משפחה בטוחה  
 .19:00בשעה  3.3.20 בתאריך , שיתקייםגדולה, נפתח קורס נוסף עקב היענות במשפחה.

 שריינו את התאריך, ההרשמה באתר תיפתח בימים הקרובים.
 :ובשבוע הקרוב  

סדנא ללימוד שזירת פרחים עם חמדה  – במרכז צעירים ערב נשים: 26.2ביום רביעי
 מנחם בעלת פרחי חמד.

 . התכנסות – 20:00
 .מתחילים – 20:30
 מקומות לסדנא נתפסו.כל ה

 .050-7423512, מנהלת מרכז צעירים אלקנה ריקי בן פזי,
 
 

 המדענים הצעירים מאלקנה

 

, התקיים באשכול הפיס באריאל, כנס אזורי לעבודות חקר ופתרון השבוע ביום ראשון   
מישובי השומרון ואריאל. תלמידי יסודי וחטיבות ביניים  'ט-'בעיות לתלמידי כיתות ה

ם, הלומדים באלקנה ובישובים נוספים באזור, הציגו תוצרים של תהליכי חקר ופתרון נבחרי
 בעיות, במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה.

הכנס נפתח במושב פוסטרים במבואת אשכול הפיס, בו הוצגו תוצרי העבודות. במהלך    
ריהן דוקטורנטיות מאוניברסיטת אריאל, את מחק שתיהתכנסות באודיטוריום, הציגו 

בנושא טיהור מים וציפוי שתלים דנטליים. בשלב האחרון של הכנס התקיימו מושבים 
מקבילים בהם הציגו התלמידים את עבודותיהם בפני עמיתיהם, בפני מורים למדע 

 רונית רוזנבוש וריבי גבע. וטכנולוגיה ובפני המפקחות להוראת מדעים במחוז מרכז,
 .שומרון ותלמידות אולפנת השומרוןאת אלקנה ייצגו בכנס תלמידי ישיבת מערב ה   
מישיבת אורט ימ"ה אלקנה, הציגו עבודות חקר  'שלוש קבוצות של תלמידים מכיתה ח   

עבודת חקר בנושא הציגו . דניאל קולא וערן קדיס, 2000שנעשו במסגרת לימודי מצוינות 
ש. עידו ינאי, ידידיה רבינוביץ', דוד סדון ואוריאן השפעת קפאין על נביטה של זרעי מא

גייסמן התענינו מדוע שוקולד לא מתקלקל ובדקו השפעת ריכוזים שונים של סוכר על 
התפתחות חיידקים. יובל בן דוד, אילון צדוק ויואב שואף בדקו את השפעת הטמפרטורה 

 על החמצת חלב פרה לעומת חלב עיזים.
 ייתה של המורה ענת פישר והלבורנטית שירי ברק.עבודות אלו נעשו בהנח   
, הציגו עבודות חקר מאולפנת השומרון אורט אלקנה 'שתי קבוצות של תלמידות כיתה ט   

נועם גרוסמן, נופר אברמוביץ ונועה נתן, הציגו עבודת חקר  שנעשו במסגרת לימודי מדעים.
ציר, שרה ברנר, תמר פפר אור ק בנושא השפעת כיסויים שונים על שמירת טריות המזון.

 ורותם יהלום, בדקו את השפעת עובי הפתיל וסוג השמן על משך הבעירה של נר.
עבודות אלו נעשו בהנחייתה של המורה תמרה דויטש והלבורנטיות עמליה מרגלית    

 ואינה הלל.
 כבוד ויקר לתלמידי ותלמידות אלקנה.   
 
 

 
 



 

 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 

 

 
 



 

 
 

 

 רשה לנשים  המד

 ב'אחווה ורעות'
 

 אלקנהתכנית הלימודים במדרשה לנשים 
 25.2.2020ביום שלישי, ל' בשבט, 

 

 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם    
ד היום בלימודי נשים שלא השתתפו ע

מוזמנות בשמחה להצטרף  –המדרשה 
ללומדות ולחוות יחד איתנו ביום לימודים 
תורני ומעניין ובמפגש חברתי מהנה ומלא 
שמחה. באנה בשמחה, נשים יקרות. אנו 

 מחכות לכן.
 

  בית המדרש

 לתנ"ך באלקנה

 

 מצוות מחיית עמלק
 

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

 

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

 בבית הכנסת אשל אלקנה.
 .נא להביא ספרי תנ"ך

 דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 
– 10 ₪. 

 הציבור מוזמן
 



 
ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 
 

 

 אזכרה
 כתה של הרעיה, האם, הסבתה והאחותבמלאת שש שנים לל

 ע"ה אוה ליסיצין

 .10:00בפברואר, בבית העלמין באלקנה, בשעה  28באדר,  'ג ברה ביום שישינעלה לק
 המשפחה וכל בית אלקנה

 



 

 
 

 



 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .צבי אמיתי 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 שטרןיבשמירת הלשון עם רב ה השיעור*  

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  ןבעיו  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: 

 כל שאר השיעורים מתקיימים כסדרם.
 

  ככל
: 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 בידי צבי הולצברג  16:00
הפתעות  . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותאחווה ורעות( 

 .לילדים
 

 מפגש ר"ח אדר

 

 כל הנשים מוזמנות למפגש חודש אדר 
 20:30בשעה  29.2אדר בד'  שיתקיים בע"ה במוצ"ש פרשת תרומה

 21שיר השירים  , רח'בבית משפחת מלכה קליין
 .לגלות את הנסתרהנושא: . יעל הורוביץנו את השיעור תעביר חברת

 בואו בשמחה
 מלכה קליין

 



 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

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

 
 

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 .להולדת הבן ,לרב יצחק קעניג ולשרה* 

 לנעה ועמית לוין, להולדת הבן ארי, נכד * 
 לאדרה וחילי לוין, ולוורדה ופיני נדב.  

 * לשוש ואלימלך כרמל, להולדת הנכד, בן לאסנת ויהושע 
 כרמל.  

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 , לאירוסי לרב היישוב מ. יהודה ורחל שטרן* 

 יחזקאל עם הלל רובינשטיין.  
 זילברשץ, לאירוסי תהילה עם דניאל ובועז רונית ל* 

 נכדה לגדעון ז"ל ודבי קליגר.  יעקובוביץ,  
 ,אי שירה עם יגאל זגלמןזילברשץ, לנישוובועז רונית ל* 

 נכדה לגדעון ז"ל ודבי קליגר.  

 , בן לחפצי ונסים חובב, לאירוסי הנכד אלחנן עם עדי* 

  לעוזיאל ושירה חובב.   
 

 
 

 
  

 זר ברכות 
 

 

 לאנגליתמורה ל
 דבורית נביאי

 

 על זכייתה במקום השלישי 
  בפרס משרד החינוךבארץ 

 !למורים ומורות לאנגלית
 

 מכל בית אלקנה

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

