
 

 

 

 (7.6.2019)  טתשע" ד' בסיוון, בס"ד
 

   20:28  – צאת החג . 19:27  – כניסת השבת
 
 

     1004 גיליון מס'

 נשאפרשת 

 חג שבועות
 



 גמר גביע ראש המועצה

 

 בטורניר השתתפו. באולם הפיס ביום שלישיגמר גביע ראש המועצה התקיים    
 ה.יסודי כרמים, ישיבת ימ"ה והאולפנ  –מוסדות החינוך באלקנה 

ובחלקו השני בני הישיבה  ,חקו בנות האולפנא עם בנות היסודייבחלקו הראשון ש   
 עם הבנים של היסודי.

אש המועצה מתקיים כבר שנה רביעית ברציפות ומטרתו העיקרית היא טורניר ר
 !!!ההגינות היא שם המשחק משחק הוגן, ספורטיבי ומהנה.

תודה למורים לספורט, ענת, טליה ואיתן, שארגנו את הקבוצות והיו שותפים    
 פעילים בארגון הטורניר.

שנה, לברך את תודה לראש המועצה, אסף מינצר, שמכבד אותנו בנוכחותו כל 
 המשתתפים.

 .מתנ"ס אלקנה, מנהל הספורט, מיכה פולק                          ה!נתראה בשנה הבא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיקון ליל שבועות באלקנה

 

 הלימוד המרכזי בליל שבועות תשע"ט יתקיים אי"ה בביהכנ"ס אשל אלקנה.
 – 4:45בשעה  .4:40ויסתיימו בשעה  22:45(, יתחילו בשעה שמונה במספרהשיעורים )

  (.5:29 הנץ החמה \ 3:37-עלות השחר)קריאת מגילה ומיד אחריה תפילת ותיקין. 
ברכת כהנים וחג "בנושא  23:30שיעור לנשים ע"י הרבנית רחל שטרן בשעה    

 ות.. כולן מוזמנ(22יינתן בבית הרב ) פלח הרימון  ?"מה הקשר – השבועות
יתקיים אי"ה כבכל שנה  שוב,יע"י רב הי צבת",ישיעור במגילת רות בנושא "נ     

 .. כולם מוזמניםס אשל אלקנהבביהכנ" 18:20בשבועות אחה"צ בשעה 
בדף שיפורסם בלוחות המודעות ובבתי בכנסת, יפורטו זמני  –הלימוד לילדים    

 הלימוד ומקומו.
 ישובירב ה, יהודה שטרן מ.                                              .שבת שלום וחג שמח  
 
 

אלקנה. של לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה מפורסמות באתר 
www.elkana.org.il 
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 שמרכיבים הצעירים מגוון כמו כמעט, אירועים מגוון השבוע חגג צעירים מרכז   
 ט!לוה והיה האלופות ליגת בגמר יחד צפינו ש"במוצ !היישוב את
שראו יחד את המשחק עם אווירה מטורפת, שתיה, חטיפים  צעיריםחמישים  מעל   

 !תענוג היה !והמבורגרים משובחים
*** 

את הפסיכולוג המומחה צחי גלצר, ראש השירות הפסיכולוגי  פגשנו שלישי ביום   
אצל ילדים וכיצד ניתן לבנות  ההנעה מקורותבאלקנה, לשיחה מרתקת על זיהוי 

 .מוטיבציה פנימית בקרב הילדים
את סדרת ההרצאות להורים צעירים בשיחה נוספת עם  נחתום כשבוע וחצי בעוד   

 -מה, האם צריך עונשים ומי בכלל ההורה בביתצחי על סמכות בניית גבולות בחכ
 .לזוג ₪ 25-ו ליחיד ₪ 15: חיר. מ20:30|  19.6רביעי |  יוםהילד או אני? 

 

*** 
 פנטון צחי, גלעד עודד !שבועות לקראת מיוחד הכנה ערב לנו היה רביעי ביום  

 הדברות עשרת, חסידות על מרתקות בשיחות צעירים עשרות פגשו נבון חיים והרב
 מוכנים. יותר מעט לחג להגיע לנו ועזרו בהלכה ופלורליזם וסובלנות

 אותנו שמעסיק מה על ביחד ולדבר צעירים הרבה כ"כ לפגוש ומהנה מרתק היה  
 !בחיים

 מחכה !בצעירים שלכם העניין לפי רעיונות ולהציע ליזום מוזמנים אתם – וכרגיל   
 !לשמוע

 .youngs@elkana.org.il|  054-2265054|  הצעירים מרכז מנהלת, פולק רחלי
 

 

 
 



 10:30בשעה  10.6.19יום שני  ז' בסיון 

 מסע חובק עולם
 גואטמלה א'.הנושא: . דני ינאיעם 

 10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 )שימו לב לשעה( – 18:30בשעה  11.6.19יום שלישי  ח' בסיון 

 מסע דוקו ישראלי

 סיפור על פונדקאות. –הנושא: "שיר למעלות" . גדי אייזןעם 
 

 10:30בשעה  12.6.19' בסיון יום רביעי ט

 בוקר של תורה 
 .סוגיות אקטואליות בהלכה :הנושא עם הרב אנגלמן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 19:00בשעה ובערב 
 שיח גלריה והצגת התערוכה של הציירת עדינה סלומון.

 אוצרת התערוכה: חוה נבו.
 

 10:30בשעה  13.6.19יום חמישי י' בסיון 

 שחקי חשיבהבוקר חידות ומ

 .עם דקל נוי
 

 15:00-9:00 14.6.19יום שישי י"א בסיון 

 שבוע הספר במועדון

 

 20:00בשעה  16.6.19יום ראשון  י"ג בסיון 

 קתדרה

 הפולמוס על מגילת העצמאות.הנושא: . אוריאל פיינרמןעם 
 

 חברי מועדון ללא תשלום.₪.  40דמי כניסה 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ד"בס

 באלקנה ך"לתנ המדרש בית

 

 על מעמד בעלי החיים במקרא – אדם ובהמה תושיע ה'
 

 .הרצוג האקדמית המכללה, אילן בר אוניברסיטת, יושי פרג'וןד"ר 
 12/6/19, בסיון' ט, רביעי ביום, ה"אי, תתקיים ההרצאה

 .אלקנה אשל הכנסת בבית בדיוק 19:45 בשעה
 .ך"תנ ספרי להביא נא

 ₪ 10 – ההוצאות לכיסוי, כניסה דמי
 .מוזמן הציבור

 
 



גם השנה אנו        
משתפים פעולה 
עם ספריית אלקנה 
ומארחים אצלנו 

כדי להעריך  מופע.
את כמות האנשים 
שמתכננים להגיע, 
אנו מבקשים 

  ראשמלהירשם 
אצל רוחי או 

 פונים טל יהודית.
050-6344894   ,
052-2577217. 

 
 

 

 
 

 בית פתוח בפתח תקוה

 

 . אלקנה לתושבי    
 ביתנו את להעמיד החלטה קיבלנו ,תקווה לפתח מאלקנה שעברנו לאחר   

 ת/המאושפז חולה ללוות זקוקות אשר מאלקנה משפחות לרשות בשבתות
  .השרון/ בילינסון/  שניידר החולים בבית

 ולא לכך נזדקק שלא בתקווה החולים מבתי הליכה במרחק נמצא ביתנו    
  ל. ישרא חולי לכל שלמה רפואה ובברכת, להחלטתנו שימוש יהיה

 .0522434982  שטראוס ושמעון מלכה
 



 

 

 בגן ב"זה המיזם למתנדבי ותודות סיכום מפגש

 

 בנוכחות נערך המפגש .ותודות סיכום למפגש בגן ב"זה מתנדבי נפגשו השבוע   
 .שלנו המתנדבים פועלים בהם הגנים על האחראית ,כהן נועה הרך הגיל מנהלת

 ודהלעב המלצות בשנויוג ,בגן ב"זה סבתא/סבא פעילות את סקרנו המפגש במהלך   
 .הבאה שנה לקראת

 הגננות עם שלהם המשותפת מהעבודה הנפלאות החוויות על פרויס המתנדבים   
 שחיכו המתוקים הילדים עם מהעבודה נהנו הם כמה פרויס ובמיוחד ,השונים בגנים

 .לבואם שבוע כל
 ,ביר וציפי קליין מלכה, עמיחי דב, ויס הדסה: היקרים למתנדבים להודות הזמן זה   
 .בדרכים זהירות כמו חשוב כה נושא למודעות המביאה התנדבות על
 כל שקבלו המקסימות גננות. תודה לזה בפרויקט פעולה שיתוף על כהן לנועה תודה   
 .השונים בגנים ב"זה סבתא/סבא את יפה כך
 לקראת זה למיזם להצטרף ,יקרים וסבתות סבים ,לכם קוראת אני זו בהזדמנות   
 .השונים בגנים לכם ומחכים ששמחים ילדיםה את ולאמץ ,הבאה שנהה
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

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

  
 לאילנה לויטן 

 תנחומים על פטירת אחיך                 
 

 .לדאבה עודולא תוסיפי  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח  
 

 מכל בית אלקנה                                                                                                                     
 

 

בֹו" ְלבָּ ים, ּופֹוֵעל ֶצֶדק, ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִּ מִּ  "הֹוֵלְך ּתָּ
 

 שנים לפטירתו של 12במלאת 

 ז"ל  שמואל רגב איתן
 

 10.30בשעה   14.6.19  תשע"ט  נעלה לקברו ביום שלישי י"אב סיון
 (1הצבאי בקרית שאול* )שער   נפגשים בכניסה לבית העלמין

 מוזמנים.  ידידיו ומוקירי זכרו חבריו,
 

 המשפחה
 

 . ת.נ.צ.ב.ה 2חלקה  6* קרית שאול גוש 

 

 אזכרה
 לם שלקבר  נעלה

 ז"ל וזאב פייטלסון )פאניה(ציפורה 
 

 בבית העלמין באלקנה.  11:00בשעה  21.6.2019ביום שישי, י"ח בסיוון תשע"ט,  
 .לטקס הנצחה בבית גיל הזהב נתכנסלאחר מכן 

 ן.הציבור מוזמ
 המשפחה וכל בית אלקנה

  
 

 אזכרה
 שנים לפטירת יקירנו 3במלאת 

 ז"ל בני )בנימין( בורוכוביץ

 18:30( בשעה 16/6/19תיערך אזכרה ביום ראשון י"ג בסיוון תשע"ט )
 בבית העלמין באלקנה.

 המשפחה
  
 



 

 

 

 
 

 

 "מדרשה לנשים ב"אחוה ורעותה

 

 11.6.2019ח' בסיון,  , תכנית הלימודים ביום שלישי
 

 .ד"ר מנחם כץ  – 9:00-9:45
 .גב' יהודית מרקס  – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן  – 11:00-11:45

 

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

 .באנה בשמחה בנות יקרות. חברתי מהנה ומלא שמחה
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 מזל טוב להולדת הילדים, הנכדים והנינים
 

 ליפה ואהרון שמריהו, להולדת הבת, * 

 נכדה ליוספה ומשה שמריהו.  
 לחן ומתן שור, להולדת הבן, נכד לשושי וחיים שור.* 

 
 

 

 נותלחבר

 איילה דיין
  ךיישוב-את יישובינו ךעם עוזב

 ברכת הדרך ךשלוחה ל
 יבהצלחה ואושר בכל אשר תפנ

 

 המועצה, חברי המועצה מראש
 וכל תושבי אלקנה

 
 

בבית משפחת שושי  12:30בשעה   יתקייםהשיעור לנשים בשבת * 
 .השופט בני יזרעאלי  צוריאל ויינתן ע"י

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

 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
נשים . 22גדל דוד בבית משפח' מונוביץ מ ,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 
ן "עקרונות לימוד שיעור של הרב היימ 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.

 


