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 (27.9.2019)  טתשע" באלול "זכ, בס"ד
 

   19:06  – השבתצאת  . 18:10  – כניסת השבת
 
 

     1020 גיליון מס'

ניצביםפרשת   

 

והמתנ"ס  ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה
 מאחלים לכל בית אלקנה 

 !בהשנה טובה, כתיבה וחתימה טו

 

תושבות ותושבים    
 יקרים!

תמיד ניגנתם בסלון או    
בקונצרטים סגורים ולא 
 זכיתם לשתף אחרים?

שרונות הנגינה שלכן יכ
היו חבויים וטרם 

 הספיקו לפרוץ החוצה? 
עכשיו זוהי ההזדמנות    

 שלכם ושלכן!
מועצת אלקנה ומפעל     

הפיס שמחים להשיק 
קנה את כאן אצלנו באל

פסנתר הרחוב הראשון 
 !בשומרון

שיוצב  ,הפסנתר   
בפארק שלמה המלך 
המיוחד והחדש בכניסה 
לאלקנה, יושק בקרוב 
ממש על ידי האמן 
והוירטואוז שלמה 

 גרוניך!
ואחריו... נשמח בכל    

ימות השנה לשמוע 
במרחב הציבורי את 

 נגינתכם המופלאה!
פסנתר הרחוב יעמוד    

עים לרשותכם תמיד להנ
 את זמנכם ואת זמננו.

 תתחדשי אלקנה!   
, אסף מינצר. שלכם   

 ראש המועצה



 זו הבשורה הגדולה  –סטודנטיות וסטודנטים 

 של מועצת אלקנה עבורכם לשנה החדשה!

 

 תושבים יקרים שלום רב!             
כפי שבישרנו, בעקבות המאמצים של המועצה ושיתוף הפעולה עם מפעל הפיס ופרח,    

אלקנה  סטודנטים תושבי 35יזכו בעז"ה כבר בשנת הלימודים האוניברסיטאית הקרובה 
 ששווה כמעט לשכר לימוד של שנה שלמה. מלגה כל אחת!₪ בסך עשרת אלפים  במלגות

יהיו  מעבר לקבלת הסכום המכובד שיסייע לרווחתם של הסטודנטים, מקבלי המלגות   
שעות שנתיות של מעורבות חברתית לטובת קהילת  150מחויבים כל אחד בהקדשת 

וצעירים, בסיוע לתלמידים מתקשים בבתי הספר בעבודה עם קשישים, בני נוער  -אלקנה 
 ובמרכז הלמידה ובפרויקטים ייעודיים נוספים.

כעת לאחר שוועדת המלגות סיימה את ההיערכות הדרושה, אני שמח וגאה להזמין    
מלגות המועצה בשיתוף  15 -אתכם, זו השנה הראשונה, להגיש מועמדות לקבלת אחת מ

מלגות  5) גות של המועצה שיהיו גם בשיתוף פר"חמל 20-, זאת בנוסף למפעל הפיס
מלגות חונכות אישית  15 -מיוחדות של התנדבות במרכז הלמידה ומרכז החדשנות, ו

 כל אחת!.₪  10,000מלגות בסך  35פר"ח(. בסה"כ כאמור, 
כל הפרטים על אפשרויות ההתנדבות השונות, דרכי ההגשה ועוד, מופיעים באתר    

 https://bit.ly/2muzXG0המועצה, בקישור: 
מלגות המועצה בשיתוף מפעל כפי שמופיע באתר, את הבקשות למועמדות ל שימו לב.   

עד ליום שישי, יש להגיש אך ורק בצורה אלקטרונית, בלינק הנ"ל שבאתר המועצה,  הפיס
 11/10/19י"ב תשרי התש"פ, 

)לרבות התנדבות במרכז  לגות המועצה בשיתוף פר"חימת לאת הבקשות למועמדו  
   . www.perach.org.il –הלמידה ומרכז החדשנות(, יש להגיש באתר פר"ח בלבד 

לכל שאלה או פרטים בנושא המלגות )מעבר למופיע באתר( יש לפנות אך ורק למייל:    
youngs@elkana.org.il  

אני מבקש להודות לוועדת מלגות בראשות ללי רייז, לרחלי פולק, לעודד צדרבויום     
 .ולעו"ד ענת פרידמן שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם לטובת הפרויקט המבורך

 בברכת שנת לימודים פוריה ומבורכת!   
   ראש המועצה, אסף מינצר

 

 
 

https://bit.ly/2muzXG0
http://www.perach.org.il/
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 הודעה בדבר אפשרות תרומה והנצחה
  

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

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

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

סגן ממועד פרסום זה ל שבועכל המעוניין להציע תרומתו מתבקש לפנות תוך    
 .tuvia.erlich@gmail.com ראש המועצה, עו"ד טוביה ארליך, באימייל

 

mailto:tuvia.erlich@gmail.com


ביום ראשון ערב ראה"ש תהיה קבלת חולים במרפאה 
 ? 09:00 - 07:30בין  השעות 

 +, לתושבי אלקנה ולכל עם ישראל50שנה טובה לכל חברי מועדון 
 

 10:30בשעה  2.10.19יום רביעי ג' בתשרי 

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

 .אין ארוחת בוקר –צום גדליה 
 

 9:00בשעה  3.10.19יום חמישי ד' בתשרי 

 תכנית העשרה

 תמרה רבינוביץ )בהרשמה מראש ובתשלום(. ציור על זכוכית עםשיעור 
 

 20:00בשעה  6.10.19יום ראשון ז' בתשרי 

 חוויה מהמוסיקה
 שנה להולדתו. 250לודוויג ואן בטהובן,  :הנושא עם אפרת פרומר.

 

 ללא תשלום. –חברי מועדון ₪.  40דמי כניסה 
 

 

 סליחות ארץ ישראל
 

יצבים', נקיים, בע"ה, את סליחות ערב ראש השנה במוצ"ש הקרובה, פרשת 'נ   
. )הסליחות באישור 22:00בבית כנסת 'אשל אלקנה' באולם התחתון, בשעה 

 הספרדים, מנהגמקטעי שירה ידועים  שלושהועד ביהכנ"ס(. הסליחות בשילוב 
הרב שפירא  ,ערוך ע"י רבני צוהר, סליחות אשכנזשל מבחר מצומצם   עם

 תחולקנה חוברות.. והרב גיסר מעופרה מכוכב יאיר
 0502060321אורי:  נשים גברים נוער מוזמנים. פרטים: אצל   
 

 דרושים

 

 .ש"ש( 16מזכירה לבי"ס למחוננים ומצטיינים )
 .ש"ש( 24סייע/ת פרטני/ת לתלמיד )

 .מלווה להסעת תלמידי חינוך מיוחד
 .050-2060311ן פועה כה לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת מחלקת חינוך

 

 קופת חולים מכבי

 

תהיה קבלת חולים השנה ש ביום ראשון ערב ראלחברי קופת חולים מכבי.    
 .07:30-09:00השעות מרפאה בין ב



 
 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז

 

יין עם הסברים כיצד עושים יין, איזה יין הכי  סדנת ערכנושלישי בערב  ביום   
טוב לקנות ואיך זה משפיע על ציבור שומרי המסורת וכל זאת לצד טעימות 

 מגוונות של יינות וגבינות. היה טעים ומרתק!
*** 

ימי תשובה ולקראת  לעשרתלימוד  ערב -( 3.10 ,תשריב' דוב )חמישי הקר וביום
 .יום כיפור

 .התכנסות וכיבוד – 20:00
 ."אלול בראי החסידות": עודד גלעד – 20:30
 .הכנה ליום הכיפורים" – "לעמוד לפני אבינו שבשמיים :הרב חגי לונדין – 21:30

 .הכניסה חופשית
*** 

 נגרות לסוכות! סדנת
עם  אבניה ועיצוב בעץ לסוכה ולבית. נקדח, נבריג ונצבע ונציצירתית ל חוויה

 אדנית מדהימה לצמחים או "ארגז של פעם" שימושי ונדיר, לבחירתכם!
  .תשריב"ב י|  11.10שישי בבוקר |  יום

 .לזוג₪  100ליחיד, ₪  60: כניסה
 מראש ונסגרת בקרוב, אז מהרו להירשם! ההרשמה

 

*** 
 ליד הבית! פסיכומטרי

שמגיע לאלקנה עם המורים הטובים והשיטות  High-Qשל חברת  קורס
 החדשניות!

 ₪! 3,500-בימי ראשון ורביעי בבוקר רק ב יתקיים
 .072-3-950895 –מוקד היי קיו  :והרשמה לפרטים

 

 
 
 
 

 
 

 בס"ד
 

 אמונה תנועת האשה הדתית לאומית
 סניף אלקנה

 

 ה ז מ  נ  ה
 

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

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

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

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

 התחדשות וצמיחה ובעיקר עזרה לזולת.
 מרים רכטמן ויהודית מרקס

 



 

 
 
 

   

 

 

 המדרשה לנשים באחווה ורעות

 

במדרשה  במדרשה לנשים באלקנה. לפני כשבועיים נפתחה שנה"ל תש"פ   
ביהדות: הלכות הרמב"ם, מכתבי  נלמדים נושאים שונים ומאד מגוונים

בחסידות,  פרשת השבוע בתוספת פרושים שונים, נושאים הראי"ה, וכן
 חשובים אחרים. הלכות, תנ"ך ועוד נושאים

ב"היכל הבנים"  ,9:00-12:00  המדרשה פועלת בימי ג' בשבוע, בין השעות   
 בביכנ"ס "אחווה ורעות".

השמחה והגיבוש  חוויית .מובטחים –וסיפוק רב מרמת הלימוד הנאה    
 ואחת. גם הם מובטחים לכל אחת –החברתי 

 על כן, באנה בשמחה נשים יקרות. אנו מחכות לכן.    
 



 

 
 

 
 

   

 



 

 ערב פלאי עם הרב פלאי

 

אין יותר מרומם נפש מלחתום את אירועי "שנה תורה" באלקנה לקראת הימים    
הנוראים והשנה החדשה הבעל"ט בערב מיוחד עם הרב הלל פלאי, שהלחין את 

 ל".המנגינה המופלאה לתפילה היוצאת מן הלב "אוחילה לא
ובראשם למועצה הדתית בראשותו של ר' תודה גדולה לשותפנו ביוזמת האירועים,    

 ח.שמעון רוק
לוי על -תודה רבה לתרבות יהודית במשרד החינוך בראשותו של הרב איתיאל בר   

 .הסיוע והתמיכה
את  תודה לבתי הכנסת אחוה ורעות, מורשת יהודית ומשכן שמואל שאירחו   

 .תודה לגבאים ולמסייעים האירוע.
ל ארגון השיעורים ואירוע "אוחילה" לנשים עם הרבנית תודה לפרופ' זהבית גרוס ע   

 ם.רים המיוחדים שנערכו במדרשה לנשיימימה מזרחי, ספיר גזבר ולמעבירות השיעו
פלד על ערב ההתעוררות המרגש כל תודה לרב ברוך רוזנבלום ולאליעזר ושרה רוזנ   
 ך.כ

 י.המרומם עם הרב הלל פלא תודה לירון שמואלי על יוזמת הערב   
 .תודה לאדיר אפל ולבועז רוזנבלום על ההגברה והתאורה שהוסיפו המון   
 ה!ההשתתפות הגדול ותודה לכם התושבים הרבים על   
 ה!כל בית אלקנה לכתיבה וחתימה טוב שנזכה     

 

 
 

 

 

כל המידע של המועצה נמצא באתר 
https://www.elkana.org.il/index.php 
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בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 הרבנית רחל שטרן. ויינתן ע"י ,צוריאל

 , 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  ימיב* 

   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.

ור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" * שיע
 , 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

של פרופ' יורם לוזון  שיעור 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.

 

 

 יואל אייזנמן ל
 

 ומים על פטירת אמךתנח
 

                  . לדאבה עודולא תוסיף  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח

 מכל בית אלקנה
 

 

 לברכה צברי 
 

 תנחומים על פטירת אחיך
 

                  . לדאבה עודולא תוסיפי  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח

 מכל בית אלקנה
 



 

 
 
 

   

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לשירה ואופיר פריד להולדת הבת, נכדה * 

 למיכל ובני יזרעאלי, נינה למרים ושמואל רכטמן.  
 למיכל ואלישיב להולדת הנכד, בן לזהבה ומשה רבהון * 

 .רבהון  
 .לאביטל אברמס )קב"סית המועצה( ולדוד, להולדת הבת* 

 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 לרב יהודה שטרן רב היישוב ולרבנית רחל, * 

 לאירוסי אורית עם שבתאי )שבי( בוזנח.  
 לצורית ויאיר ברוקנטל, לנילי ואשי דל, לנישואי * 

 קמה עם אוהד, נכדים לדוד ברוקנטל ולוורדה   
 ויהודה דוידסון.   

 
 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 ליעל וניתאי שפירא, לבר המצווה של איתן.* 
 


