
 

 

 

 

 (30.8.2019)  טתשע" באב טכ", בס"ד
 

   19:44  – השבתצאת  . 18:47  – כניסת השבת
 
 

     1016 גיליון מס'

ראהפרשת   

 



 באלקנה תש"פ פתיחת שנת הלימודים  

 במעמד ראש הממשלה ושר החינוך

  

 ב.תושבים יקרים שלום ר              
אנו שמחים ומתרגשים לקראת ביקורם הצפוי באלקנה של ראש              

נתניהו, שר החינוך ח"כ הרב רפי פרץ ואישי ציבור נוספים,  הממשלה מר בנימין
 ב.הלימודים החדשה ביום ראשון הקרו של שנתבפתיחה ממלכתית 

המכובדים יבקרו בממ"ד כרמים אלקנה ובקרית החינוך החדשה בכניסה    
להורי ממ"ד כרמים לגבי זמני הבאת הילדים לבית הספר  ליישוב. הנחיות

 .נשלחו על ידי בית הספר

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רית החינוך החדשה, הולכות ונשלמות העבודות מסביב לשעון להשלמת ק   

האולפנה החדש ועם בית הספר החדש שהקמנו למחוננים  עם מבנה
 .שם גיבור ישראל סא"ל יונתן נתניהו ז"ל ולמצטיינים, אותו נתכבד לקרוא על

מתקרבת בקצב מואץ  בניית אולם הספורט החדש בקרית החינוך אף היא
 ם.ה בשבועות הקרובי"לסיומה, ונפתח אותו בעז

. ת חברת הניקיון לנקות את המבניםבמקביל להשלמת הבינוי והפיתוח, נכנס  
החדש שרכשנו מוכנס לכיתות, מתקינים את הוילונות, את המחשבים,  הריהוט

 ד.החדשים שרכשנו ועו המקרנים והמסכים
ובפרט בימים אלו, האבטחה סביב ראש הממשלה מאד  ,מטבע הדברים   

משטרה וכוחות הביטחון ישהו ביישוב  גדולים של צבא, מוקפדת. כוחות
שיתקיים בשעות הבוקר ייסגרו צירים  ויאבטחו את הביקור. במהלך הביקור
 ם.והתחשבותכ שונים לפרקי זמן קצרים. אנא הבנתכם

 .ראש המועצה – אסף מינצרו. בהצלחה לכולנ
 

 
 
 



  בני עקיבא
השבוע יצאו חניכי בני עקיבא למחנות הקיץ של התנועה. שבט נבטים טיילו ביער שלמון    

ושבט , מעלות ודורות בעין זיתים. שבטי ניצנים ומעפילים טיילו ביער עופרם. בהרי ירושלי
 .הרא"ה היו במחנה נודד "עולים לירושלים"

ת תוכן וצ'ופרים לקראת המחנה ובזמן במחנה יישר כח למדריכים האלופים שעמלו בהכנ   
 ק. השקיעו רבות כדי לדאוג לכל אחד ואחד מהחניכים! וכמובן למאות החניכים שלקחו חל

בני שבט אורות בסניף! זו הזדמנות לומר  –זו השבת האחרונה של המדריכים  השבת,   
על שעות  על מחנות, על שעות של מחשבה, להם תודה על שעות של פעולות, על מסעות,

תודה על שנתיים . יותר מדויק ויותר מהנה נוכי,יללא שינה כדי שלחניכים יהיה יותר ח
 מדהימות!

 שבט דורות שמחליף את אורות ייכנס בשבועיים הקרובים. המון בהצלחה!!   
 צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד

ברי הצוות נחשפו . חשבט דורות –ש ורענן גם אל צוות עשייה מצטרף כוח חד  
 לאפשרויות ההתנדבות השונות והם עכשיו בשלבי השתבצות בתחומים השונים.

 

 
 



  19:33פתיחת דלתות בשעה  1.9.19יום ראשון א' באלול 
 20:00תחילת המופע בשעה 

 מופע "שלושתנו"

 שימו לב: המופע מתקיים באולם במכללת אורות

 לא ימכרו כרטיסים בכניסה למופע. -אזלו הכרטיסים 

 

 10:30בשעה  2.9.19יום שני  ב' באלול 

 על גנטיקה ושימושיה
 מוצא האדם בראי הדנ"א.הנושא:  ני.פרופ' ידידיה גפעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  3.9.19יום שלישי ג' באלול 

 עולם הולך ונעלם
 .השבטים האבודים" –"אינדונזיה  :הנושא עם עידן צ'רני.

 

 10:30בשעה  4.9.19יום רביעי ד' באלול 

 בוקר של תורה 

 סיפורי חסידים. :הנושא  עם הרב אנגלמן.
 .10:00ארוחת בוקר קלה החל 

 

 9:00בשעה  5.9.19יום חמישי ה' באלול 

 תכנית העשרה
 תמרה רבינוביץ )בהרשמה מראש ובתשלום(. שיעור ציור על קנבס עם

 

 20:00בשעה  8.9.19יום ראשון ח' באלול 

 מסע חובק עולם

 אביב בכל זאת יש בה משהו".-"תל :הנושא. עם יואל שתרוג
 

 למשתתף.₪  40לחבר.  פעילות ללא תשלום
 

 
 

 
 

 

לקחת טרמפ 
 קיימת -במכוניתך 

מצוות הכנסת 
 אורחים

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 



 

 
 
 

   

 אזכרה
יד ם ְלךָ  "ִהג ִ ד  ֹוב ַמה א  ה ט  ָ ה' ו מ  ֹוֵרש  ךָ  ד  י ִממ ְ טְָוַאֲהַבת ֲעׂשֹות ִאם כ ִ פ   ְ  ֶחֶסד ִמש 

ֱָאלֹקיך" ִעם ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַָ
 

 היקר ואחי סבנו, אבינו, בעלי של לפטירתו שנים שש במלאות

 טוב זכרו קליין חנוך שלמה

 . 9:00 בשעה 30.8.19, אבב ט"כ, שישייום  יוםהבאלקנה  העלמין בבית נתכנס
 .ושיעור משניות לימוד (21 השירים שיר)רח'  בביתנו יתקיים מכן לאחר

 .נתכבד בבואכם
 קליין והמשפחה מלכה

 

 אזכרה
 אבינו וסבינו במלאות שלושים לפטירתו של

 ז"ל הכהן  יחזקאל רוזנבלום

 (31/8/19א' באלול )-ר לאו, במוצ"ש פר' ראה נקיים אזכרה ולימוד לזכרו
  באלקנה 165-ה "אחווה ורעות" בשכונת נתכנס בבית הכנסת 21:00בשעה  

 ללימוד ודברים לזכרו.
 המשפחה

 

 אזכרה
 לפטירתו של יקירנו שנה במלאות

 ז"ל יוסי קורצמן

 בבית כנסת  19:30 בשעה (11.9.19אלול תשע"ט )ברביעי י"א  נתכנס ביום
 .ערבית, שיעור ודברים לזכרו לתפילת לקנה'מורשת יהודית' בא

 .בבית העלמין באלקנה 16:45( בשעה 12.9.19אלול )ביה לקבר ביום חמישי, י"ב על
 המשפחה

 

 אזכרה
 במלאות שלושים לפטירת יקירנו

 שמעון שטראוס

 ז"ל
 נתכנס לזכרו ביום חמישי

בשעה  (12/9/19י"ב באלול תשע"ט ) 
 בבית העלמין באלקנה  18:15

 ותפילת מנחה.
 הכנ"סהתכנסות בבי – 20:00בשעה 

 דברים לזכרו.ויהודית"   "מורשת
 תפילת ערבית בסיום הערב.

 המשפחה
 

לרב יהודה שטרן רב הישוב, ליו"ר    
המועצה הדתית שמעון רוקח ולצוות 
העובדים, לאסף מינצר ראש המועצה 
ולעובדי המועצה המסורים, למלכה 

אבלים ע"ש מנהלת גמ"ח לבתי  –קליין 
בעלה חנוך קליין ז"ל, ולכל החברים 

 היקרים.
תודה על עזרתכם ותמיכתכם בשעות   

אבלנו ויגוננו על אובדן יקירנו שמעון 
 ז"ל.  מי ייתן ונשיב זה לזה בשמחות.
 מלכה, אסף ואיילה שטראוס וב"ב,

אפרת ויצחק מליק וב"ב, אריאל ורעות  
שטראוס וב"ב, איילה וחנן אפשטיין 

 שלמה וצפורה שטראוס וב"ב. וב"ב,
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 ונערות 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"
 , 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 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 בידי צבי הולצברג  17:00

 . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותהכנסת אחווה ורעות( 
 הפתעות לילדים.

 

 'אחווה ורעות'ב המדרשה לנשים

 

 :3.9.2019שלישי, ג' באלול,  יוםבתכנית הלימודים 
 

 .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 נשים שטרם השתתפו בלימודי   
מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו יום  –המדרשה 

 ה. לימודים תורני ומפגש חברתי מהנה ומלא שמח
 באנה בשמחה בנות יקרות.  
 
   
 

 מפגש ר"ח אלול

 

 כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח אלול
 20:30בשעה  2.9.19שיתקיים בע"ה ביום שני ב' באלול 

 .21בבית משפחת מלכה קליין, רחוב שיר השירים 
 .הרבנית רחל שטרןאת השיעור תעביר 

 .יו""הרמח"ל, מסילת ישרים והרלוונטיות לכאן ועכשהנושא: 
 

 בואו בשמחה.
 מלכה קליין

 



 
 כולל מכון מאיר אלקנה 

 

 חודש אלול –מערכת לשנת תש"פ 
 

 יום ראשון:
         ר' אלי שחק. – 10:00      ר' שחר. – 9:00    אמיתי.  ר' צבי – 8:00 

 הרב יצחק ליפסקר. – 11:15
 : יום שני

 השופט יורם חניאל. – 9:15פרופ' יורם לוזון.  – 8:00 
 : יום שלישי

 הרב יודייקין. – 10:15      ד"ר דוד צוקרמן. – 9:15    טון.ר' צחי פנ – 8:10
 :יום רביעי

           הרב מ. יהודה שטרן.  – 10:00      השופט בני יזרעאלי. – 8:00 
 הרב יצחק ליפסקר. – 11:15

 :יום חמישי
 הרב יצחק יודייקין. – 10:15הרב אלימלך ישורון.  – 8:00 
 

 .0506072869חיים מיכאליס,  –לעידכונים 
 
 



 
 

 לרוכשי הכרטיסים למופע 'שלושתנו'
 
שיתקיים  'שלושתנו'למופע באמצעות האתר תושבים שרכשו כרטיסים ה  

 ביום ראשון  לקבלם מראש, יכולים 1/9/19 הקרוב א' באלול ביום ראשון
החל  ,בערב ובקופות המופע +, 50במועדון  11:00-13:00בין השעות 

 .19:00מהשעה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תפרסם על פי בקשת המשפחותתוכן הברכות מ

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 * לשני ומתניה שפירא, להולדת הבן, נכד 

 לדפנה ואריאל סנדר, נין ליעל ושאול יוטב,   
 ולצילה ויחזקאל סנדר.  

 הולדת הנכדה, בת לנורית לאראלה ושמואל מיכאלי, ל* 
 .וברק גיאת  

 

 

 

 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 דנטלסקי, לבר המצווה של הבן רועי ישראל.ואבי למיכל * 
 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 אהרון קיסוס. , לנישואי ספיר עםלתמר ואבינועם דלה* 

 
 

ם...ִמ ִ לֲִאֻרּבֵֹתיהֶּ יםִאֶּ ַכּיֹונ  הִוְּ ינָּ עּופֶּ בִּתְּ עָּ הִּכָּ ִיִֵאּלֶּ

חֹוק ִֵמרָּ ךְּ ַני  יאִבָּ ב  הָּ ִלְּ
ִ

 ראש המועצה, חברי המועצה, 
 וכל תושבי אלקנה, 
  מקדמים בשמחה את

 בלסיאנו אלברטוו אייזה
 שהגיעו אלינו הישר מברזיל, ליחידת הורים 

 ם וכלתם , ומצטרפים לבנ19אצל משפחת לב ברחוב שניר 
 הגרים באלקנה –מרסל וסופי בלסיאנו, ולשלושת נכדיהם 

 .165-שנים ביחידת הורים אצל משפחת שני בשכונת ה 4-למעלה מ 

 ברוכים הבאים
 

 

לידיעת התושבים: כל המידע בנושאי ברכות, אירועים, רכישת 
כרטיסים למופעים ועוד, נמצא באתר המועצה 

https://www.elkana.org.il/index.phpמוזמנים להיכנס ולראות .. 
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