
 

 

 

 

 

 (20.9.2019)  טתשע" באלול כ', בס"ד
 

   19:15  – השבתצאת  . 18:20  – כניסת השבת
 
 

     1019 גיליון מס'

בואכי תפרשת   

 



 20:00בשעה  22.9.19יום ראשון כ"ב באלול 

 קתדרה
 מבט אל כלא הנשים. הנושא:עם סגן גונדר )בדימוס( רוני קארו. 
 
 10:30בשעה  23.9.19יום שני  כ"ג באלול 

 זמרת הארץ
העיר העברית  –נשיר משיריה של ת"א  –העיר הלבנה הספר: . אודי מילואעם 

 הראשונה.
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 
  24.9.19באלול כ"ד יום שלישי 

 חוויה מהסרטים

 .יפורסם. הסרט: יובל ריבליןעם 
 
 10:30בשעה  25.9.19יום רביעי כ"ה באלול 

 בוקר של תורה 
 עיונים בספר שמואל. –דוד ונשותיו  :הנושא עם אסתר לפיאן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 
 9:00בשעה  26.9.19יום חמישי כ"ו  באלול 

 תכנית העשרה

 תמרה רבינוביץ )בהרשמה מראש ובתשלום(. שיעור ציור על זכוכית עם
 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 נוער אלקנה בונה סוכות

 

 גם השנה )שנה רביעית!( יתנדבו תלמידי הישיבה לסייע בשמחה רבה בבניית      
 סוכות באלקנה.

טל' , ה מתבקשים להירשם אצל רוחי רוזנבלוםהמעוניינים בעזרה בבניית סוכ      
 , כדי שנוכל להתארגן כיאות.27.9.19 עד לתאריך כ"ז באלול, 052-2577217

-6 ח' בתשרי-ובימים ראשון ושני   ז' 3.10הסוכות ייבנו בימים חמישי ד' בתשרי    
7.10. 

 בתודה ובברכת שנה טובה,   
  ,+50צוות מועדון 

 ותלמידי מחזור ט' כיתה  י' בישיבה ,האן רכז  חברתי-ראם דהישיבת ימ"ה צוות 
 

*** 
 .תושבים יקרים   
שבנוסף  אנו עומדים בפתח שנה חדשה ומברכים את תושבי היישוב בשנה מבורכת.   

לבריאות, להתפתחות האישית ולטוב, יישאר גם זמן לתרבות האיכותית שמגיעה 
 לאלקנה.

 
 
 

 
 



במועדון יש הרצאות  ב"ה שופע פעילויות רבות שמפורסמות ביישוב. +50מועדון       
 בשפע נושאים וברמה גבוהה ביותר כיאות ליישובנו וליישובי הסביבה.

בנוסף, יש חוגי ספורט לנשים וגברים, סדנאות מתחלפות בימי חמישי בבוקר, טיולים   
 וסעודות ראש חודש פעם בחודש.

, שעדיין לא יצאו לפנסיה מוזמנים להרצאות בימי ראשון +50צעירים בני  גם   
 .. כולם מרגישים אצלנו בבית20:00 ושלישי בערב בשעה

אנו רוצים להודות לכל מי שתומך בנו לאורך הדרך. המועדון פועל בזכות עבודה    
משותפת של המועצה המקומית אלקנה על מחלקותיה: גזברות, רווחה, הנדסה 

חזוקה. אנו מלווים ע"י משרד הרווחה והמשרד לשיוויון חברתי שעושים רבות ות
למעננו. תודה מיוחדת למתנדבים הרבים בתחומי הסעות, הרצאות ופעילויות 
שמנוהלות ע"י מתנדבים, סעודות ר"ח, טיולים, עזרה אדמיניסטרטיבית, עזרה בהכנת 

ניית סוכות לוותיקי אלקנה ארוחות בוקר, תודה לצוות ולתלמידי ישיבת ימ"ה על ב
 ולפרויקט לימוד שימוש בסמארטפון, ולצוותים בכל עניין ועניין.

 הצלחת המועדון היא בזכות מסירותכם לנושא. –תודה לכולם על תרומתם    
אנו מאחלים לכלל התושבים שיתגשמו כל משאלותיכם לטובה, שתהיה שנה טובה    

 ומתוקה לכל עם ישראל.
 וחתימה טובה. חג שמח וכתיבה
 + וחבריו.50צוות מועדון 

 
 

 

 
 

 הודעה בדבר אפשרות תרומה והנצחה
  

המועצה אישרה הקמת מרכז כנסים ואירועים, מעל מבנה הספרייה. מימון ההקמה    
 מתרומה. - ₪ 640,000 –כ  יבוא בחלקו ממקורות ציבוריים וחלקו

להשלמת הקמת ₪  640,000תורם תושב הישוב הודיע על נכונותו לתרום סך של   
 המבנה תוך הנצחת יקיריו במבנה, המועצה מבקשת לקבל הצעות נוספות.

המועצה מזמינה את הציבור להציע הצעות לתרומה חלופית לפחות בסך הנזכר,  
 תמורת זכות ההנצחה של יקירי התורם במבנה.

סגן ימים ממועד פרסום זה ל 14כל המעוניין להציע תרומתו מתבקש לפנות תוך    
 .tuvia.erlich@gmail.com ראש המועצה, עו"ד טוביה ארליך, באימייל
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 עם רני הולנדר מ"מזקקת הולנדר".החגים  סדנת יין לקראת   
טעימות יין, איך לפתוח בקבוק נכון, מתי ועם מה מומלץ  –יין הלכה למעשה    

לשתות יין ומה עושים עם בק' שנפתח. במהלך הערב נטעם יינות שונים, לאורך 
 הטעימה נלמד על תהליך הייצור ונכיר את  המושגים של עולם היין.

לזוג. * מהרו להירשם, מס' ₪  70ליחיד, ₪  40| כ"ד אלול. מחיר כניסה:  24.9שלישי | 
 המקומות מוגבל!

 |  youngs@elkana.org.ilלפרטים נוספים והרשמה: רחלי פולק | 
 054-2265054 

 

 בס"ד
 

 אמונה תנועת האשה הדתית לאומית
 סניף אלקנה

 

 ה ז מ  נ  ה
 

 חברות יקרות.   
אתן מוזמנות לערב התעוררות שיתקיים, אי"ה, בין כסה לעשור ביום    

, בבית משפחת רכטמן 20:30( בשעה 6.10.2019ראשון ז' בתשרי תש"ף )
 .3רחוב שושנת העמקים 

, מרצה במכללת אורות הימלפרבד"ר לאה את השיעור תעביר    
יום הכיפורים במנהרת ובמדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן.  הנושא: 

 . הזמן
 אנו מצפות להשתתפותכן.   
אמונה מברכת אתכם בבברכת שנה טובה, שנת שלום ובטחון, שנת   

 התחדשות וצמיחה ובעיקר עזרה לזולת.
 מרים רכטמן ויהודית מרקס

 

 המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
 

 24.9.19יום שלישי, כ"ד באלול תשע"ט, בתכנית הלימודים 
 

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

 

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

 תורני ומפגש חברתי מהנה ומלא שמחה. באנה בשמחה בנות יקרות.
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 ??!!מה אתה רוצה ממני
 

 ה!חנן בן ארי ואביב גפן מחפשים תשובה... באלקנ   
אלקנה, בירת התרבות של השומרון, שמחה להזמין אתכם גם השנה לפסטיבל    

"פנים אל פנים", ששמו כבר יצא למרחוק. והפעם עם שני זמרים ענקיים, במופע 
חנן בן ארי  –נדיר וראשון בישראל, המחבר בין קצוות, תרבויות, אמונות ודעות 

 מארח את אביב גפן!
 ה.באלקנ 10/10/19ום חמישי, י"א תשרי י   
 ה לרכיש מומלץ להזדרז ולשריין מקום בהופעה המיוחדת!–שימו לב    

https://bit.ly/2k5JL8C  5117700-03או בטלפון. 
 
 

 
 

https://bit.ly/2k5JL8C


 

 
 
 

   

 



 

ש/ה סייעת/ת לליווי תלמידי חנ"מ מאלקנה לבני ברק בימי למחלקת חינוך דרו    
. 03-9151214 –לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונית  תנאים טובים. שישי.

ronit@elkana.org.il. 
 

 סליחות ארץ ישראל
 

ם, בע"ה, את סליחות "במוצאי מנוחה" בבית כנסת תבוא' נקיי-במוצ"ש פרשת 'כי   
 . )הסליחות באישור ועד ביהכנ"ס(.    22:30'אשל אלקנה' באולם התחתון, בשעה 

 ואשכנז(, השירים הידועים) מנהג הספרדיםשל משלב תחולקנה חוברות נוסח   
  .(מקוצר)

 0502060321אורי:  נשים גברים נוער מוזמנים. פרטים: אצל   
 

 
 

   
 תוצאות הבחירות לכנסת באלקנה

 

 להלן תוצאות הבחירות באלקנה:
 178 –עוצמה יהודית , 333 –הליכוד , 1370 –טב 

 19 –ש"ס , 23 –אגודת ישראל , 71 –כחול לבן 
 9 –מרצ , 10 –ליברמן , 11 –העבודה 

 .הצבעה 81%: בוחרים 2495מתוך   2024 – "כסה
 

mailto:ronit@elkana.org.il
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בבית  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 ורד פוקסברומר. ויינתן ע"י ,משפחת שושי צוריאל

ישוב, הרב יהודה יהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 
בבית משפח' מונוביץ  ,19:45שני בשעה  , בימישטרן

 נשים ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.. 22מגדל דוד 
 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ןראשו  בימי* 

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

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

 ליפסקר.
* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה 

, לנשים 19:45-20:30ורעות" בימי שלישי, בין השעות: 
 וגברים.

: 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן  19:30-20:30 ותבכל יום שני בשע

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

 של הרמב"ן.
החוג מתקיים מידי שבת . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 

בבית הכנסת הספרדי בידי צבי הולצברג  17:00בשעה 
כולם . ו'-'ג לכיתות)צמוד לבית הכנסת אחווה ורעות( 

 הפתעות לילדים. . מחולקותמוזמנים
 



 

 
 
 

   

 



 

 
 
 

   

 



 
 

 

 



 

 

 שיעור לנשים

השיעורים מתקיימים בבית . אנו פותחות שנה חדשה בשיעורי מחשבת ישראל 
. כולכן מוזמנות 20:30בימי שני בשעה , 123)לאה( שיר השירים  משפחת רבינוביץ

 .רחל שטרן להצטרף.
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 , זיו להולדת הבת, מזרחי לטובי וכפיר* 

 נינה לבלה שטיינר  ,לשירלי ודודי שטיינר נכדה  
 .ולציפי ושמעון ביר  

 הראל.אביטל וגנץ, להולדת הנכד, בן לומוטי לזהבה * 
 

 

 

 סיהםואירו והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי 
 

 לנעמי וגולן וקראט, ולסיגלית ויחיאל ערוסי,* 

 .לנישואי מאיה עם אביה, נכדה לציפי ואיצ'ה קאופמן  
 
 

 פריצות לבתים: שימרו על הוראות הבטיחות
 

אנו שבים ופונים לכל התושבים: סכנת הפריצות לבתים לא חלפה כליל,   
ומקרים בודדים מתרחשים פה ושם. אנו מבקשים מכל התושבים להגביר את 

זמן היותכם בבתיכם. יש לנעול את הדלתות הערנות בכל יציאה מהבית, או ב
התריסים והחלונות בשעות הלילה, וכאשר נעדרים מהבית גם בשעות היום. 
לתושבים שבבתיהם ישנה אזעקה, אנא הפעילו אותה, גם בלילה כדי 

 להקשות על הפורצים.
  

 לא לאסלה –תזכורת: מגבונים 

 

אנו שבים ומבקשים מהציבור להימנע מהשלכת מגבונים וכדומה לאסלה,   
כיוון שהדבר גורם לנזקים ולסתימות במערכת הביוב, כדי שלא ניאלץ להזמין 

 קבלן חיצוני עם "ביובית" יקרה לטפל בסתימות בביוב.
אנו גם שבים ומזכירים: גידול כלב צריך להיעשות בלי לפגוע באיכות החיים   

ינו. הפרשות בעלי חיים, בשטח הציבורי, מהוות מטרד ומפגע של שכנ
לשם כך, הוצבו המתקנים תברואתי שיש למונעו ולאוספו לשקית אשפה. 

בעלי הכלבים לשמור על כללי ההגיינה המיוחדים לצואה של כלבים. על כל 
הציבורית והסדר הציבורי, למנוע זיהום שטחי ציבור. הפרת הסדר הציבורי 

 חייב אכיפה ונקיטת אמצעים לא נעימים לבעלי הכלבים.והניקיון ת
 

 שעות קבלה –משרד הפנים 

 

אנו שבים ומזכירים כי יש להקפיד על שעות הקבלה במשרד הפנים. שעות    
יום שני בין השעות    .17:45-16:00יום ראשון בין השעות הקבלה הן אך ורק: 

15:45-14:00. 
ובקשות של תושבים בנושא משרד  נשוב ונדגיש כי לא יתקבלו פניות   

 הפנים מחוץ לשעות אלו
 



 

 
 

 פסנתר פיס ברחוב

 

 תושבות ותושבים יקרים!   
 תמיד ניגנתם בסלון או בקונצרטים סגורים ולא זכיתם לשתף אחרים?   
 שרונות הנגינה שלכן היו חבויים וטרם הספיקו לפרוץ החוצה? יכ

 עכשיו זוהי ההזדמנות שלכם ושלכן!   
צלנו באלקנה את פסנתר מועצת אלקנה ומפעל הפיס שמחים להשיק כאן א    

 !הרחוב הראשון בשומרון
שיוצב בפארק שלמה המלך המיוחד והחדש בכניסה לאלקנה, יושק  ,הפסנתר   

 בקרוב ממש על ידי האמן והוירטואוז שלמה גרוניך!
ואחריו... נשמח בכל ימות השנה לשמוע במרחב הציבורי את נגינתכם    

 המופלאה!
 פסנתר הרחוב יעמוד לרשותכם תמיד להנעים את זמנכם ואת זמננו.   
 תתחדשי אלקנה!   

 ראש המועצה, אסף מינצר. שלכם   

 


