
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31.5.2019)  טתשע" ייראב כ"ו, בס"ד
 

   23:20  – צאת השבת . 20:91  – כניסת השבת
 
 

     1003 גיליון מס'

 מדברפרשת ב
 



 



 
 

 
 

 "כרמים"תלמידי 

 צועדים ומצדיעים לירושלים 

 אי"ה ביום ראשון כ"ח אייר תשע"ט

 17:30בשעה  2.6.19

 165צעדה מבית הספר לואדי בשכונת ה

 למופע "ירושלים שבלב"

 דוכני מזון בתשלום



 הספרייה הציבורית אלקנה 

 מזמינה לתערוכת ציורים

 של הצייר

 מאיר שט
 התערוכה תוצג בספרייה 

 30/5/19החל מיום חמישי כ"ה סיון, 

 ניתן לצפות ביצירות בזמן שעות הפעילות של הספרייה

 16:00-19:00, 9:00-11:30בימים א' וה' בשעות 

 9:00-11:30בימים ב' וד' בשעות 

 15:00-19:45ם ג' בשעות ביו

 9:00-11:00וביום שישי בשעות 

 תודות ! -ערב הצדעה לאנשי הנתינה 
ביום שלישי בערב התקיים באולם הפיס ערב הצדעה לאנשי הנתינה ובו נכחו מאות 

 תושבים שבאו להצדיע למתנדבים ולהכיר את העשייה המבורכת ביישוב.
במהלך הערב נהנו התושבים מכיבוד ומתערוכה שבה הוצגו המיזמים השונים ואפילו 

 טריוויה אודות ההתנדבויות באלקנה. ענו על חידון
תודה לכל המשתתפים וכמובן לכל התושבים שעסוקים במהלך כל השנה בנתינה 

 ובעשיית חסד.
לכל הרכזים המתנדבים שמובילים את המיזמים השונים ואחראיים שההתנדבות 

 תודה ענקית! -תהיה משמעותית להם ולקהילה

 בברכה
 קרינה בן דוד 

 רכזת התנדבות
 מועצת אלקנה

 

 
 
 



  2.6.19כ"ח באייר יום ראשון 
 יום ירושלים

 אין פעילות במועדון
 

 30:10בשעה  19.3.6 כ"ט באייריום שני  
 על גנטיקה ושימושיה

 הטוב, הרע והמכוער –כולסטרול הנושא:  פרופ' ידידיה גפניעם 
 10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 ובערב

 )לרשומים( מפגש סעודת ר"ח סיון
 

 17:30בשעה  4.6.19סיון א' ב יום שלישי 
 עולם הולך ונעלם

 החיים על הקצה –הנושא: אנטרטיקה  עידן צ'רניעם 
 

 10:30בשעה  5.6.19ב' בסיון  יום רביעי
  בוקר של תורה

 ספר שמואל :הנושאאסתר לפיאן עם 
 10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 
  6.6.19ג' בסיון יום חמישי 

 אין פעילות

 
  ₪ 40דמי כניסה 

 חברי מועדון ללא תשלום

ש"ח  520לקראת הקיץ ניתן להצטרף לפעילויות המועדון כחברים במחיר של 
 .2019לאדם לחודשים יוני עד דצמבר 

ים, יוגה על כיסא כמו"כ ניתן להצטרף לחוגים: ספורט נשים, ספורט גבר
 .050-6344894לפרטים והרשמה נא לפנות ליהודית מוזס: ם. ופלדנקרייז נשי

 

 בועות שמחחג ש
 

 

 
 



 .תודה למתנדביםוע מיוחד של ירהשבוע חגגה אלקנה א

 לם שההתנדבות היא חלק מסדר יומםכו-זו הזדמנות מצויינת להודות לבני הנוער 

ל חלק מהפעילויות הרבות של ובפרט לצוות המדריכים  וצוות עשייה. בערב הוצג סרטון ע

 אנחנו גאים בכם מאוד. - הצוות

עם  שמשקיעה זמן ומחשבה רבה  נעה שם טוב – נרית שלנולקומוזו הזדמנות להודות גם 

 הנוער שלנו וגם בבית הספר היסודי.

 -שמסיירים בכל חמישי בשעות הקטנות של הלילה הורים עריםאנחנו מודים מאוד גם לצוות 

 הנוער שלנו. מכבדים בתה וופלים וגם מדברים עםפוגשים ,

יודעת לגשת לנוער ולהעביר לטיפול את המקצועית ש -לכל אחד מכם בנפרד ולרכזת הצוות

 רעות וולקר .-שמצליחה להוציא חוליות סיור בשמחה ושותפות  שדרוש,

 וכל המתנדבים. מועצת הנוערתודה גם לקרינה בן דוד על ההובלה של 

 קייטנת קו לחיים

 בשבת האחרונה התקיימה שבת הכנה לקראת הקיטנה המתקיימת בתחילת החופש.

 זה מתחיל... -ים רבים להרוויח כסף למען ילדי הקיטנה והרבה תכנונים לאחר שנה של מאמצ

 לקיטנה .צוות החונכים והצוות הטכני מוכן  .השבת עברה בטוב ובשמחה וללא תקלות

 תודה למשפחות מהשכונה הצפונית על הארוח!

 בני עקיבא

 בעומר."ג ביום רביעי שעבר חגג הסניף ל

 אולפנה היה מסודר להפליא!השטח שלפני ה

דבר שאפשר בטיחות  לכל שבט חיכתה גומה גדולה והשטחים היו מוקפים בסרט אדום לבן,

 ומנע חיכוכים בין השבטים. מרבית

 מחלקת שפע .מנכ"ל המועצה ועובדי תודה רבה על כך לאסף שפירא 

 ד"צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי

קי הישוב, הזמין את מוותי -ע מיוחד. יוסי שטיינרבשבוע הבא ישתתף צוות עשייה בארו

הסרת הלוט מגלעד לזכר תנועות הנוער שפעלו ביער הקדושים לבטקס  הצוות להשתתף

 בצ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השניה.

 בנושא אחדות לפני הטקס. ODTהצוות חבר לתנועות נוער נוספות ויחד איתם יעשה פעילות 

 .מעוניינים להצטרף אלינואנחנו מזמינים תושבים ה

 נילי דל                                                                                                             

מנהלת יחידת                                                                                                     

 ערהנו

 
 
 



 
 



 

 לאיזור ירושלים. בשבוע שעבר יצאו בנות מדרשת אלקנה לטיול גיבוש
מגילות האש, בבית ילין ההסטורי שבמושבה  בין השאר ביקרו הבנות באנדרטת

דברי הסבר  שהוא סמל לראשית ההתיישבות החקלאית בא"י, בליווי –מוצא 
 .1890שנת   על ההיסטוריה של המקום מאז

הרצאה וסיור  בקרנו גם במוזאון הטבע והתנך שבבית שמש, בליווי ,כן-כמו
בתוך עולמם של החיות, הדגים,  מודרך, מהנה ומרתק ביותר, שבו פילסנו דרכנו

 העופות, הצפורים ושאר יצירי כפיו של הבורא החיים בטבע.

צפינו לעבר מסלול  -בואכה דרך בורמה  - במצפה שער הגיא ובמצפה הראל
המבצעים הרבים שנלחמו בהם חיילינו,  ירושלים וכן למדנו עלהשיירות ל

 הן בבריטים והן בערבים.  בכוחות האויב,

מורת הדרך של  היה זה טיול מעניין ביותר, מרתק ופורה, בניצוחה של
 המדרשה, )הנותנת את כל כולה(, דפנה. 

   טיול זה.  בנות מדרשת אלקנה מודות לראש המועצה על שאיפשר
                                                                                    

 שבת שלום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 "מדרשה לנשים ב"אחוה ורעותה

 

ביום שלישי, א' בסיון,  חווה ורעות"תכנית הלימודים במדרשה לנשים ב"א
4.6.2019. 

 

 הרב זאב הס -   9.45   -   9.00
 הרבנית רחל שטרן - 10.45   - 10.00
 הרב יהודה שטרן - 11.45   - 11.00

 

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

 .ומפגש חברתי מהנה ומלא שמחה
 .באנה בשמחה בנות יקרות

 

 לתושבי אלקנה
 לאחר שעברנו מאלקנה לפתח תקווה

 קיבלנו החלטה להעמיד את ביתנו בשבתות

 לרשות משפחות מאלקנה אשר זקוקות ללוות חולה

 המאושפז/ת בבית החולים שניידר / בילינסון /השרון.

 ביתנו נמצא במרחק הליכה מבתי החולים

 בתקווה שלא נזדקק לכך ולא יהיה שימוש להחלטתנו

 ובברכת רפואה שלמה לכל חולי ישראל.

 0522434982מלכה ושמעון שטראוס   

 



 הורים צעירים? שימו לב!

התחלנו סדרת הרצאות להורים בנושאים הכי רלוונטיים שנוגעים 

 לחיי היום יום יחד עם הילדים!
 כיצד לעורר מוטיבציה בילדים? -וביום שלישי הקרוב

 ואיך גורמים לילדים לפעול לפי מה שנכון? מהי מוטיבציה
כיצד ניתן לבנות ו ילדיםה יתבאצל מרמהם מקורות ההנעה השונים נלמד לזהות 

 .מוטיבציה פנימית בקרב ילדים

 

  ₪לזוג  25-ו ₪ 15*כניסה בעלות סמלית של 

 20:30| בשעה  4.6שלישי הקרוב | 

***** 

 ערב לימוד והכנה לקראת מתן תורה

 צעירי אלקנה מוזמנים לערב משמעותי לקראת שבועות במרכז הצעירים

 5.6יום ד' | ב' סיון | 

 נסות וכיבוד קלהתכ 20:00

 שבועות בראי החסידות -עודד גלעד 20:30

 חידת ספר היצירה לעשרת הדברות -צחי פנטון 21:10

 הפסקה 21:50

 כמה דעות? על סובלנות ופלורליזם בהלכה -שני יהודים -הרב חיים נבון 22:00

 

שעות קבלת קהל ומענה  משרדינו ממוקמים במבנה ימ"ה הישן.  :לתשומת ליבכם
דוא"ל  .3910904-03בלבד, בטלפון 00:41-00:90 ה' בין השעות-ימים א'בטלפוני 

elkana@matnasim.org.il  9109050-03פקס. 
  

 משחקיה

לימי ו': ניתן להשכיר  ימים ד', .16:30-19:00ה':  ג', ב', ימים א', שעות פתיחה:
 .₪ 160, כרטיסיה: ₪ 20מחיר כרטיס כניסה:  הולדת.

 ספריה

    .11:30-9:00ד':  ימים ב', .18:45-16:00, 11:30-9:00ה':  ימים א', עות פתיחה:ש 
 .11:00-9:00יום ו': .  )שימו לב לשינוי!!(. 19:45-15:00יום ג': 

 
 
 

 
 

mailto:elkana@matnasim.org.il


 
 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 .פרופ' זהבית גרוס  צוריאל ויינתן ע"י

שיעורי תנ"ך עם ד"ר צפתי בבית הכנסת "תפארת שלום" בשכונת * 
 . 19:00השיעור בספר צפניה מתקיים בשעה  .165-ה 

שני  , בימיהודה שטרןישוב, הרב ייהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
 .22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45בשעה 

 נשים ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.

   ,11:30 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 
 שבת.-בירושלמיובהמשך 

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

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

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

ום שני : בכל י165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
 :ותבשע

 שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד התלמוד". 19:30-20:30
 ערבית. 20:30

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

 סיפורי צדיקים -חוג תהילים*
  צמוד בבית הכנסת הספרדי ) 18:00בשעה  החוג מתקיים מידי שבת

כולם מוזמנים מחלקים כתה ו', -מכתה ג' ה ורעות(לבית הכנסת אחוו
 .הפתעות לילדים

 

 כוס תנחומים

 

 לרחל אפל על מות האב

 
 

 לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח
                                                                     

 מכל בית אלקנה                                                                           



 

 
 

 מפגש ר"ח סיון

 4.6.19כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח סיון שיתקיים בע"ה ביום שלישי א' סיון 

 20:30בשעה 

 .21בבית משפ' מלכה קליין שיר השירים 

 .את השיעור תעביר חברתינו אסתי מונוביץ

 .דוד המלך והבעש"ט הקדוש-הנושא: שבועות

 בואו בשמחה, מלכה קליין



אלקנה. של לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה מפורסמות באתר  
tak.net-https://elkana.tik/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לחנה ומנחם עיני להולדת הנכד בן לפנינה ואוריה שלום חסון*

 לעידית ודב ליוש מזל טוב להולדת הנכד, בן לרבקה ולנתנאל ליוש*

 דיירים החדשיםלברכות 
 לסיון וגלעד שהם עם המעבר לבית הקבע ) בבית משפחת לוינגר(

 

 בס"ד

 בית המדרש לתנ"ך באלקנה
 אדם ובהמה תושיע ה'

 על מעמד בעלי החיים במקרא

  החיים. מחד,-היא סוגית יחסנו לבעליאחת הסוגיות הטעונות בחברה המערבית בת ימינו, 

נשמעים קולות הטוענים שכל מטרת בריאתם של בעלי החיים היא כדי שנאכל אותם; 

 לא, הוא עיוות מוסרי נורא!-החיים כמקור מזון ותו-ומאידך קולות הטוענים שהיחס לבעלי

במהלך השיעור ננסה לבחון את שאלת מעמדם של בעלי החיים ואת מקומם אל מול 

 האדם, באמצעות עיון בפרשיות מקראיות שונות, מהבריאה ועד לחזון אחרית הימים.

בין השאר נעסוק בשאלות הבאות: למה באמת נבראו בעלי החיים? מדוע מותר לאכול 

של בעלי החיים במצוות התורה? ומה  אותם? מדוע, בעצם, אסור לאכול אדם? מה מעמדם

 בין ימינו לימות המשיח, מבחינת היחס לבעלי החיים?

 ד"ר יושי פרג'ון
 אוניברסיטת בר אילן, המכללה האקדמית הרצוג

 12/6/19ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי, ט' בסיון, 

 בדיוק בבית הכנסת אשל אלקנה. 19:45בשעה 

 נא להביא ספרי תנ"ך

 ₪ 10 –, לכיסוי ההוצאות דמי כניסה

 !הציבור מוזמן

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי

 מיכאל עובדיהלשמחה וברוך אפל לנישואי רינת עם 

 

https://elkana.tik-tak.net/

