
 

 

 

 (3.5.2019)  טתשע" ניסןב חכ", בס"ד
 

   20:08  – צאת השבת . 19:06  – כניסת השבת    פרשת אמור 
 
 

 

  1000 גיליון מס'      

 יום העצמאות     
     

 



 ל נעזר באלקנקנה לבירור הלכתיכשהרב הראשי לישרא

 
 ינסקיניסן סלומ

 
 )דברים לב', ז'( "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך"   
העלונים  500עורך  ,של אלקנקנה פנה אלי חגי הוברמן 1000-גיליון הלרגל הוצאת    

חשבתי לתומי שאכתוב כמה   אלקנקנה.הראשונים  של האחרונים לספר על הימים 
 זכרונות לאותם שעדיין לא היו ולאותם שכבר לא זוכרים... אבל טעיתי בגדול !!!

לקחתי אחד הקלסרים הנמצאים בביתי שעל גבם כתוב אלקנקנה והתחלתי לקרוא.. ותוך    
עמודי  30-כ)ה אחד דקות נסחפתי, זכרונות הימים ההם עטפו אותי, עברתי רק על אלקנקנ

ימים של הקמת  .כרוןיכרון רודף זיואני בעולם אחר, ז (פוליו מודפסים במכונת כתיבה...
שהיו וכבר אינם, אותם שזה עתה נולדו  ןויות של מגורים באשקוביות, אותוישוב הקבע, ח

וכיום הם בעלי משפחות... הנושאים שהעסיקו אותנו אז, הפרוייקטים הנפלאים 
חולם  -זוכר -והנה עברו כמה שעות ואני עדיין קורא .בעיות, לבטים, וכו' וכו'בהתהוותם, 

 .כמותו עדיין מונחים בקלסר םאת אותו אלקנקנה שבמקרה פתחתי. ושרבי
 

 האם בניית מעקה בידי גוי מביאה לאובדן מצווה?
 

שמואל מאת דברי תורה  .( נר רביעי לחנוכה21/12/1984גיליון "מקץ" כז' כסלו תשמ'ה )   
יעקב שגיב המודיע שהוא סיים עריכת העתון  -כ הודעה של העורך"ואח (כיום פרופ') ורגון

העלון מברך את עשר  .בשנתיים האחרונות ומוסר את העריכה "לרעי הטוב ממני"
פירוט המשפחות בכל  - כפי שנעשה שבוע שבוע - ובהמשך, המשפחות שהצטרפו ליישוב

אחת מציגה את עצמה: משפחת מליס, איציק וטוביק פז, צדוק ומרגלית זהוראי, אלי וחיה 
רגב, קלאודיה ויוסי שטיינר, שושנה -צימברוביץ, אורה וגבי משה, שמואל ומיכל קליינפלץ

ה ודוד ואדיב )דב( שרעבי, גלית ודוד ציגלר, תמר וצבי )הנרי( פרנק, דבי וגדעון קליגר, ושר
 .ברוקנטל

. בהמשך "מדור הלכה" אותו אנכי כתבתי, שליוה את הקמת בתי הקבע בצד ההלכתי   
האם ; כניסה לבית בישוב הקבע בתוך שנת אבלות על הורים: כמו שאלות לא פשוטות

: שפורסמו בשלשה עלונים 'הלכות מזוזה' ;צריכים לברך בגמר בנית הבית, ואיזו ברכה?
אחת לבית ולכן ברור בכל חדר באיזה צד המזוזה, בבתי הקבע הרבה ישנה כניסה  - בעיר

מה הכניסה הקובעת שלפיה קובעים את  - ראשית, חניה, מהחצרכניסה  :כניסות לבית
"עשיית ? וכן ישנם הרבה מאד חללים בבית, למי מהם צריך לקבע מזוזה? המזוזות בבית

 ;בית השכן והקמת קירות חוסמיםפתיחת חלונות ודלתות מול ; "זכר לחורבן" בבתי הקבע
  .י הפועל שהוא גוי, האם אני מפסיד מצוה? וכו' וכו'"בניית המעקה על הגג, שנעשה ע

 

 
 



השאלות הופנו לרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירא זצ"ל. בנושא בניית המעקה   
על הגג בידי גוי שאותו לא ניתן למנות כשליח, ציין הרב שפירא זצ"ל בספרו 'מנחת 
אברהם' חלק ג', כי את השאלה הזו קיבל מראש מועצת אלקנה, שגם הציג את 

חד של המעקה שבעל הבית יבנה בעצמו, הפסקים השונים. תשובתו: להשאיר טפח א
 וכך יוכל לקיים מצוות 'ועשית מעקה בגגך'.

וכמובן נושאים הלכתיים שונים שהעסיקו את הציבור כמו "האם מותר/ אפשר/    
 עוד.צריך להתגלח בספירה ביום שישי לכבוד שבת?" ו

 
 היסטוריה שלוחה על דפי אלקנקנה

 

כתב מדור  (היה חבר מועצה ותיק וטוב)מיתי בי א: צפתחתיבו נחזור לאלקנקנה    
בעיקר הקצאת אשקוביות  -איכלוס אשקוביות בישוב הארעי :"מהמתרחש במועצה"

. ווח על תוצאות המכרז ועל היזם שזכהיד - מסחרי-מרכז אזרחי. לפנימית האולפנא
הקריטריונים לאיכלוס שנשלחו לכל חברי  חילופי גברי של מהנדס המועצה. קביעת

הגרעין ובתוכם עדיפות לזוגות צעירים, עולים חדשים, עובד או בעל עסק בישוב, 
 ועוד ועוד.שוב... יתרומה לחיי התרבות והקהילה של הי

וכך ההיסטוריה שלוחה על דפי אלקנקנה: פעילות אדירה, הקמת ישוב מדהים    
אידיאולוגים, מאבקים אנושיים, זכרונות נפלאים,  מגבעות חשופות וריקות, מאבקים

על אותם אנשים ועל אותם  –שמחות על אלו שנולדו ומלווים אותנו עד היום, ועצב 
צעירים נפלאים שהיו ואינם. ואתה שמח ובוכה. ובסך הכל מסתכל אחורה בגאווה 

עשינו  ובשמחה, אבל יודע שלא תמו ומה שהיה חוזר בלבוש שונה גם היום. ובכל זאת
 גם בדפים אלו!!!  –היסטוריה 

 

 

 
 



 יום השואה
 

 ישובי. יביום השואה נערך הטקס ה   
ובני הנוער , כרונות הוריהם מהשואהישוב את זיעל הבמה סיפרו בני הדור השני מהי   

 הציגו במקביל קטעים מתוך סיפורם האישי.
 היה ערב מעורר השראה והשילוב בין בני הנוער ובני הדור השני היה מרגש וחשוב.   
 ".אחר הטקס הסרט  "הבריחה מסוביבורהוקרן לבבני עקיבא    
 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל
 

בהובלת  –בפרויקט '. נר לנופל'שתתפו בפרויקט ה 'דורות'ובני שבט  חברי צוות עשייה   
הקבורים  ביום שלישי נסעו להר הזיתים בירושלים עם רשימת חיילים –בני עקיבא 

והניחו  יל שאת קיברו פקדו, ניקו את הקבר,למדו על החי במקום. הם עברו בין הקברים,
 דגל.

הורידה את הדגל לחצי התורן  ,נעה שם טוב הקומונרית של הסניף – שובייבטקס הי   
 .2005חתואל אשר איבד את אשתו וארבעת ילדיו בפיגוע בגוש קטיף בשנת  בשם דודה דוד

 

 ביום העצמאות
 

רקדו יעל הבמה  אלקנה כל כך מיוחד בו: וצגו מיזמי ההתנדבות שנוערישובי ירוע הייבא   
ומטרתו לאסוף , ריקוד רחוב שמתבצע ברחובות ירושלים –" הנערים את ריקוד ה"פלש מוב

 המתקיימת בכל קיץ בישוב. לקייטנת קו לחייםתרומות 
 במשך כל השנה!! צוות העשייהוקרן סרטון המתאר את הפעילות הענפה של יעל המסך    
 נוער אלקנה מקור לגאווה!!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צעירים אלקנה מרכז

 
 

 בישראל! 2019 אירוויזיון   
גם אתם מקווים לעונת הדאבל ורוצים לראות את האירוויזיון באווירה טובה  אם   

 .במרכז הצעירים 18/5"ש, מוצ רואים ביחד! גמרה את – ונעימה, שריינו כבר מעכשיו
, כסאות, ספות ועוד ריהוט שווה שולחנותהריהוט החדש שלנו!  האירוויזיון נראה עם את  

 וכיפי היישר מהניילונים!
 המחודשים!  תינחנוך ונשיק את המרכז והבר הקהיל ובקרוב   
 אחרינו לעדכונים! תעקבו   
 
 
 

 
 

 המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
 

 14.5.2019יום שלישי, ט' באייר, תכנית הלימודים 
 .פנחס היימןהרב  – 9:00-9:45

 .ד"ר מנחם כץ – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 
 

 –כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שטרם השתתפו בלימודי המדרשה   
מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו יום לימודים תורני ומפגש 

 חברתי מהנה ומלא שמחה. באנה בשמחה בנות יקרות.
 
   
 



 

 

  
 



 21:00בשעה  11.5.19ז' באייר -מוצ"ש אור ל

 מועדון שוחרי היידיש -הייבט זיך און א מעשה 

 שרה בת טובים –בפגישה זו נקרא קטע מסיפור של שלום עליכם 
 

 20:00בשעה  12.5.19יום ראשון ז' באייר 

 קתדרה
 .מאחורי הקלעים של החלטת כ"ט בנובמברהנושא:  .אוריאל פיינרמןעם 

 

 30:10בשעה  13.5.19ח' באייר ני יום ש

 חוויה מהספרים

 'מיכאל שלי' מאת עמוס עוז.: ספרה .מלכה שיינברגעם 
 .10:00-מארוחת בוקר קלה החל 

 

 17:30בשעה  14.5.19ט' באייר יום שלישי 

  מסע חובק עולם

 לוב ודובאי. הנושא: .נפתלי היליגרעם 
 

 10:30בשעה  15.5.19י' באייר יום רביעי  

 של תורה  בוקר

 סוגיות אקטואליות בהלכה. :הנושא הרב אנגלמן.עם 
 .10:00-מארוחת בוקר קלה החל 

 

 10:30בשעה  16.5.19י"א באייר יום חמישי  

 מועדון הסרט הטוב

 שם הסרט יפורסם בהמשך השבוע.
 

 20:00שעה ב 19.5.19י"ד באייר יום ראשון 

 חוויה מהמוסיקה
 לאסית וקולנוע"."ק: הנושא אפרת פרומר.עם 

 
 חברי מועדון ללא תשלום. ₪ 40דמי כניסה 

 
 ,ש"ח לאדם 600ניתן להצטרף לפעילויות המועדון כחברים במחיר של  ,לקראת הקיץ

 .9201לחודשים מאי ועד דצמבר 
 

כמו"כ ניתן להצטרף לחוגים: ספורט נשים, ספורט גברים, יוגה על כיסא ופלדנקרייז    
לוח שנתי של הפעילויות . 050-6344894פנות ליהודית מוזס: לפרטים והרשמה נא לם. נשי

 .וההרצאות ישלח במייל חוזר על פי בקשה
 

 

 
 



 

 

  
 

 באלקנה ך"לתנ המדרש בית
 פרשנות מתהפכת במקרא

 .אילן בר אוניברסיטת, ך"לתנ המחלקה, ד"ר יסכה זמרן
  בדיוק 19:30 בשעה 15/5/19, באייר' י, רביעי ביום, ה"אי, תתקיים ההרצאה

 .אלקנה אשל הכנסת בבית
 ₪ 10 – ההוצאות לכיסוי, כניסה דמי

 מוזמן הציבור
 



 

 

 
 

 

 אזכרה
 עליה לקברה של

 ע"ה טל-איילה שב

 10:30( בשעה 10/5/19תשע"ט ) ביום שישי ה' באייר
 בבית העלמין באלקנה. 

 המשפחה
 

 כוס תנחומים
 

 ליונה דוד, על מות האחות.* 
 לקתי ורנאי, על מות האם.* 
 לזוריק מוסייב, על מות האב.* 

 

 המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
                                                                     

 מכל בית אלקנה                                                                           
 

 אזכרה
 

 במלאת עשר שנים לפטירתה של

 ז"ל שושנה פרקש חיה רייזל

 נעלה לקברה לאזכרה
 .17:45בשעה  16.5.19ביום חמישי יא' באייר התשע"ט 

 נפגשים ליד הכיפה מול בית הכנסת בבית העלמין סגולה בפ"ת.
 המשפחה

 



 

 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 הרבנית רחל שטרן. צוריאל ויינתן ע"י

שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" * 
 . 17:15השיעור בספר צפניה מתקיים בשעה  .165-ה בשכונת 

 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
נשים . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 

 ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.
   ,11:30 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך 
  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  שבת

. את 18:45  בשעה  רביעי  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב
 השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.

* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" 
 , לנשים וגברים.19:45-20:30בימי שלישי, בין השעות: 

: בכל יום 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד  19:30-20:30 ותשני בשע

שיעור של פרופ' יורם  20:45-21:35ערבית.  20:30התלמוד". 
  לוזון פרשת השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.

 



 

 

 

 צעירים אלקנה מרכז

 

 בישראל! 2019 אירוויזיון
גם אתם מקווים לעונת הדאבל ורוצים לראות את האירוויזיון באווירה טובה  אם   

במרכז  18/5"ש, מוצ רואים ביחד! גמרה את – ונעימה, שריינו כבר מעכשיו
 .הצעירים

, ספות ועוד , כסאותשולחנותהאירוויזיון נראה עם הריהוט החדש שלנו!  את  
 ריהוט שווה וכיפי היישר מהניילונים!

 המחודשים!  תינחנוך ונשיק את המרכז והבר הקהיל ובקרוב   
 אחרינו לעדכונים! תעקבו   

 תזכורת!! לא כל כך... –סוף שבוע נעים? 
  

 תושבים יקרים.    
לפני שבועיים, סמוך מאוד לכניסת שביעי  –כפי שכתבתנו כבר בשבוע שעבר      

של פסח, פרץ הביוב ברחובות הסמוכים לבית הכנסת 'מורשת יהודית' בקצה 
ובמהלך כל החג והשבת סבלו התושבים ובאי בית  ,220-המערבי של שכונת ה

 הכנסת מזרימת הביוב והריחות הנלווים.
מקור לסתימה הפעם הוא רכיבים סניטריים בלתי ביום ראשון, התגלה כי ה   

 מתכלים בשום צורה, אשר מקומם הוא פח האשפה וממש לא מערכת הביוב.
 אנו שבים ומזכירים לתושבים לא להשליך לאסלה מגבונים ושאר "מרעין   

 בישין" שאין זה מקומם וזאת בכדי שלא לגרום לסתימות במערכת הביוב.
מעבר לכך שהטיפול בסתימות אלו כרוך בעלות כספית לא מבוטלת, הדבר     

גורם לאי נעימות גדולה מאוד לכל התושבים הגרים בסמיכות לנקודה בה פורץ 
 הביוב ולכל מי שעובר בסמוך למקום.

בטוחני כי אף אחד מאיתנו לא רוצה לסבול מפריצות ביוב ליד ביתו ולכן אני    
 אין להשליך לאסלה שום דבר שאינו נייר טואלט! –שב ומזכיר 

 ולה.תודה מראש על שיתוף הפע   
 .מועצה מקומית אלקנה אסף שפירא, מנכ"ל  

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
אלקנה. של באתר  לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה מפורסמות
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 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 

 כל הכבוד לחייל המצטיין
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
קהילת אלקנה מוקירה ומצדיעה לבן אלקנה יעקב שטרן, שנבחר להיות    

בה בטקס שבוע את החטיה מצטיין הנשיא מטעם חטיבת הצנחנים וייצג
 א.בבית הנשי

מפקדיו ציינו בכתב ההמלצה לנשיא, שיעקב נבחר על היותו אדם ערכי,    
 ו.ח איבריו שרוח הציונות מפעמת בהחותר לעשייה תמידית, איש שטח ברמ"

מדרכו על מנת לסייע לסובבים  עם הליכות ויוצאועקב גם מתאפיין בני   
 ו.אות

ברכות חמות לרב היישוב הרב יהודה שטרן, לרעייתו הרבנית רחל ולכל בני    
 ה!חה ולאלקנה כוליעקב למשפ המשפחה על הגאווה שהביא

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 למלכה וחיים שלום, לאירוסי ישראל עם * 
 .משה-אפרת בן  
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