
 

 

 

   

 

 

 

 

 (8.11.2019)  ף"תש ' בחשווןי, בס"ד
 

   17:24  – השבתצאת  . 16:26  – כניסת השבת
 
 

     1025 גיליון מס'

לך לךפרשת   

 

 



  מהשמדה לשמחה
 

 קיצוניות כזו שקשה לתפוס עד שמרגישים אותה באמת.                     
שעות למשלחת בנות  24למשך  שעברבעבר הצטרפתי ביום חמישי            כ   

  .לפולין 'אורט אלקנה - אולפנת השומרון'
קר מוקדם בישיבת ומיד נסיעה לילית מוורשה ללובלין. מתחילים את הבו –נוחתים    

לובלין, חשים את קירות בית המדרש מעבירים את קולות התלמידים הרבים  חכמי
 ל.ולמדו את הדף היומי שנוסד שם על ידי רבי מאיר מלובלין זצ" שפקדו את המקום

ומשם למחנה ההשמדה הנוראי מיידנק, להריח את הריחות, לראות את הזוועות,    
ים מן האדמה. להיות שותף לדילמות ולשאלות את קול דמי אחינו זועק לשמוע

על למה? איך? האם יכול לקרות שוב? ועוד דיונים  הבוגרות ששאלו הבנות
כאשר ברור שגם אם אין תשובות, יש  ,משמעותיים ברומו של עולם תרתי משמע

 ת.חשיבות גדולה לשאלו
ן של בנות לבכות עמן ולשיר את "אשת חיל" במקום שבו השפילו והשחיתו את גופ   

להתרגש בשירת הנערות "תפילה לעני כי יעטוף" במשרפות  .הקדושות ישראל
  הנוראיות.

, לזכות לעמוד שם כראש מועצה מיישוב יהודי בשומרון, בצידו של הר האפר הנורא   
לשתף את הבנות בחוויה האישית שלי כבן נוער במקום זה כשנפלה לי הכיפה לתוך הר 

וכשהצליחו חבריי לחלץ אותה, לא הצלחתי להשתחרר מהמחשבה של אחינו,  האפר
  יהודים יש בתוך הכיפה הקטנה שלי. הנוראית על כמה

 
 
 
 
 
 
 

 ולחלק ,לשתף את הבנות בחוויה שלי לעמוד במקום עם חברי לכיתה בניה ריין הי"ד
עם הדברים הקצרים  ,לבנות את הסימניה המיוחדת שמסרה לי אמו של בניה

  לאחר ביקורו הנוסף עם חייליו במחנות ההשמדה. שכתב והמשמעותיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולחלק ,לשתף את הבנות בחוויה שלי לעמוד במקום עם חברי לכיתה בניה ריין הי"ד   
עם הדברים הקצרים  ,לבנות את הסימניה המיוחדת שמסרה לי אמו של בניה

  ההשמדה.לאחר ביקורו הנוסף עם חייליו במחנות  והמשמעותיים שכתב
 להבין ולהכיר בכך שעם ישראל לצערנו נאלץ להמשיך להקריב מטובי בניו למען  

  עצמאותו.

 
 



 להדגיש בפניהן כמה זכינו בדור שלנו שיש לנו מדינה משלנו, עם צבא חזק ומוסרי     
 ומקום בטוח ליהודים לחיות בו, וזהו הניצחון הגדול על השואה האיומה.

 ומתוך המקום הנמוך והשפל של מיידנק, מגיעים בערב להתנחם ולקבל כוחות אצל  

  זצ"ל. ה"נועם אלימלך", רבי אלימלך מליז'נסק
אדרבא תן בליבנו שנראה כל "הבנות בהתרגשות מתפללות את תפילתו המיוחדת:    

  ."חברנו ולא חסרונם אחד מעלת
וכשהלב מן השירה מתמלא, חוזרות האנרגיות ויוצאת ועולה השמחה הפנימית    

 –  הולכת נמשכת וגוברת וקורעת שחקים עד כסא הכבוד והשירה
 ו!מים לתפילתנאבינו מלכנו פתח שערי ש  
 ו!אשרי העם שאלו הן בנותי  
ובלילה כבר מתחילים את דרכנו לכבוד שבת קודש בחזרה לארץ ישראל, למדינה    

  שלנו שקמה משואה לתקומה. המיוחדת
 שעות מהשמדה, לשמחה, לתקומה. 24   

 ם!עם ישראל חי וקיי   
 , ראש המועצהאסף מינצר

 

 לתושבים היתה אורה ושמחה

 

שנה למנורות  30פרויקט החלפת התאורה ברחובות, ממנורות ישנות ודהויות בנות    
בזמן הקרוב צפויה להסתיים  .לד חדישות וחסכוניות, נמשך בימים אלו במלוא המרץ
 .החלפת המנורות לחדשות במרבית השכונות הוותיקות

 מחלקת הנדסה כבר עוסקת בהליכי תכנון של החלפת המנורות ביתר שכונות   
 .היישוב, כאשר בסופו של תהליך ההתחדשות, היישוב כולו יהיה מואר באור יקרות

גיזום עצים וענפים שעשויים בעת סערה  ביצעה השבוע חברת החשמלבנוסף,    
 .לפגוע בתקינות קווי החשמל

 
 ההחלפה אחרי ההחלפה                                              לפני                   

 

 
 



 20:00בשעה  10.11.19יום ראשון י"ב בחשוון   

 מסע חובק עולם

 ספרים בעולם". –"ספרים רבותי ספרים  :הנושא עם יואל שתרוג.
 

 10:30בשעה  11.11.19יום שני  י"ג בחשוון 

 חוויה מהספרים
 "שום גמדים לא יבואו" / שרה שילה.הספר:  מלכה שיינברג.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 20:30ובערב: בשעה 

 מיועד לקהל הרחב ללא תשלום. –"באלקנה מתכוננים לחורף ולשפעת" 
 

 20:00בשעה  12.11.19יום שלישי י"ד בחשוון 

 מועדון הסרט הטוב

 .יפורסם במהלך השבועשם הסרט: 
 

 10:45בשעה  13.11.19יום רביעי ט"ו בחשוון 

 בוקר של תורה 
 רי חסידים.סיפו :הנושא עם הרב יהושע אנגלמן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 9:00בשעה  14.11.19יום חמישי ט"ז בחשוון 

 )לרשומים(קרמיקה  –תכנית העשרה 

 

 20:00בשעה  11.19.17יום ראשון י"ט בחשוון 

 קתדרה

 פרובנס. :הנושא עם גוסטב מייסלס.
 

 ללא תשלום. –חברי מועדון ₪.  40דמי כניסה 
 

 

 המדרשה לנשים באלקנה
 

 ב"אחווה ורעות"  תכנית הלימודים במדרשה לנשים
 (12/11/19יום שלישי י"ד במרחשוון תש"ף )ב

 

 הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45                        הרב זאב הס – 09:00-09:45
 הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

ימודי שלא השתתפו עד היום בל כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים   
יחד איתנו ביום  מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות –המדרשה 

באנה בשמחה, נשים  חברתי מהנה ומלא שמחה. לימודים תורני ומעניין ובמפגש
 אנו מחכות לכן. יקרות.

 



 

 "אם לאם"הכשרות מתנדבות 

 

 .לערב שכולו יצירה ושיח רגשי" אם לאם"השבוע נפגשו מתנדבות   
בערב זה אשר הנחתה בהתנדבות רינת ינאי, שוחחו המתנדבות על ההיבטים   

 .הרגשיים של ההתנדבות עם היולדות בסדנת יצירה של מנדלות
 ! יישר כוח לכל המתנדבות ולרכזות   
חברה שתהיה אתכן ברגעים -מזמינות את היולדות לפנות אלינו ולקבל מלווה  

 .המרגשים של אחרי הלידה
 

 
 



  באלקנה מתכוננים לחורף ולשפעת 
 

, יש לכם סיכוי כםולמרות חוסר הרצון מצד מבחינה סטטיסטית, בחורף הקרוב,   
 להיכנס ביחד למיטה. סביר אף לתקופה של יותר מערב אחד... 30%של מעל 

 אם זה המצב, אז אולי כדאי להכיר ולהבין טוב יותר את היחסים ביניכם...   
חיסוני השפעת, יתקיים בשיתוף של מתנ"ס אלקנה, מחלקת  בהתקרב עונת   

החינוך ומועדון 'גיל הזהב' באלקנה, ערב קהילתי בנושא חיסונים בכלל, שפעת 
מומחה באימונולוגיה  –וחיסוני השפעת בפרט. הרצאות יינתנו ע"י ד"ר דודי שטיינר 

ת המרכז )תורת החיסון( ומתנדב בעמותת 'מדעת', וד"ר מיכל מנדלבוים, מנהל
 הלאומי לשפעת.

בבית  20:30בשעה  ,11.11.19, י"ג בחשוון הקרוב, הערב יתקיים ביום שני   
 )צמוד לחניון ביה"ס היסודי(. 8המייסדים ע"ש מאיר שטיינר, רח' גיבורי ישראל 

 תיתכן אף אפשרות להתחסן במקום )עפ"י קופת החולים של המבוטח(.    
ובייחוד קבוצות אנשים בקבוצות הסיכון , לו מוזמןעקב חשיבות הנושא הציבור כו   

ואף מי שמתכננת להיות –, נשים בכל שלבי ההריון 6, ילדים עד גיל 65כגון: מעל גיל 
בהריון במהלך החורף, ואנשים עם מחלות כרוניות או בעיות נשימה. כמו גם אנשים 

ירים, המצויים בקרבת אנשים מקבוצות הסיכון לעיל כמו: הורים לילדים צע
מטפלות וגננות, מטפלים או בני זוגם או חבריהם או ילדיהם של מבוגרים ו/או 

 חולים, בני זוג של נשים בהריון וכדו'. או בקיצור כולם .
 הכניסה חופשית.   
 

 שיפור הנגישות לבית הכנסת "אשל אלקנה"

 

בימים אלה אנו מתחילים בביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבית הכנסת.    
העבודות יכללו את הקטנת השיפוע של מדרון העליה לבית הכנסת מכיוון רחוב 

 לבונה ושיפורים במבנה המדרגות.גבעת ה
 גבעתבמהלך העבודות תיחסם הכניסה הצפונית לאולם בית הכנסת )מכיוון רח'    
שר מדלתות החירום של בית הכנסת )מצד מזרח( לבונה(. הכניסה תתאפה

 ומהמדרגות העולות מבית המדרש.
העבודות מתוכננות להימשך כשבועיים ואנו מתנצלים על הטירחה שתיגרם לבאים   

 מצד צפון.
 

 שעות פעילות מתנ"ס

 

( מזכירות 10-13.11רביעי הבא ) עד התושבים: בשבוע הבא, בימים ראשון לידיעת   
 בלבד.  8:30-12:45בין השעות יינתן מתכונת חלקית. מענה טלפוני תעבוד בהמתנ"ס 

ף: רישום לחוגי תש"
https://www.elkana.org.il/page.php?type=matClass&id=1085&bc=&sub

Menu=1 

 
 שעות פתיחת הספריה:

.   09:00-12:00 – יום ג'. 09:00-12:00 – יום ב'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'
 .09:00-11:00 – יום ו'.    16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום ה'.    16:00-18:45 – יום ד'

 

https://www.elkana.org.il/page.php?type=matClass&id=1085&bc=&subMenu=1
https://www.elkana.org.il/page.php?type=matClass&id=1085&bc=&subMenu=1


 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

סטודנטים? צעירים? פותחים שנת לימודים אקדמית במופע סטנד אפ    
גיורא זינגר מספר מה זה להיות ישראלי, יזכיר למה התגייסנו ויגרום  מהסרטים!

 מופע סטנד אפ שיגרום לצחוק מהבטן, להסתכל במראה לתהיות על הזוגיות...
 ולהבין שאף אחד אינו מושלם, להיפך...

מחיר כניסה: . באולם בית הכנסת בשכונה הצפונית 14/11/19 ,יום חמישי הבא   
 . ש"ח בערב האירוע 40. ש"ח ברישום מראש 30
 upelkana-http://bit.ly/stand – לרכישת כרטיסים   
 

 
 

http://bit.ly/stand-upelkana


 

 
 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 י יונה כהן.ויינתן ע" ,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  רעויש  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

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.

 

 



 

 
 

 

 אזכרה
 יקירנו  מאיתנו  במלאת שנתיים להילקח

 בעלי, אבינו וסבינו היקר

 ז"ל טנאהכהן אברהם 
 

 09:00( בשעה 22/11/19ביום שישי כ"ד במרחשוון תש"ף )נעלה לקברו 
 .בבית העלמין ירקון

 8מקום  20שורה  1גוש גפן איזור א'בנפגשים 
 המשפחה וכל בית אלקנה

 

 
 הציבורית אלקנההספרייה 

 מזמינה לשעת סיפור

 איתמר מטייל על הקירות
 מציג: תיאטרון תות

  . 17:00בשעה  11/11חשוון בי"ג  יום שני
 3-6מתאים לגילאי 

התשלום בכניסה במזומן ₪,  10* מחיר כניסה 
 בלבד.  מלווה אחד ללא תשלום.

הכניסה מותנית ברישום מראש, במייל או בטלפון 
 של הספרייה. מלאי הכרטיסים מוגבל.

 Elkana.library@gmail.com  

 03-9362122 
 

 

mailto:Elkana.library@gmail.com


 
 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

לתשומת לב התושבים: כל המידע של המועצה נמצא גם 
 https://www.elkana.org.il/index.phpבאתר 

 
 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 לשירלי ודודי שטיינר, לנישואי שקד עם נתנאל, * 

 נכדה לציפי ושמעון ביר ולבלה שטיינר.  

 לרות )גננת בן הדס( ויעקב שרעבי, לנישואי טליה עם יוסף.* 

 לעתירה וירון שמיר, לאירוסי אסף עם מעיין ברקובר, * 
 נכד לדינה טויטו.  
 

 בר/בת מצווהמזל טוב ל
 

 לאפרת )גננת בגן שקד( ואיציק בוקובסקי, לבת המצווה * 
 של מיכל.  

 
 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לרב היישוב מ. יהודה ורחל שטרן, * 

 להולדת הנכד, בן לעמית וחני טוראל.  

 מצוות סוכנות הדואר )לבת חן ויאיר אולמן * 
 להולדת הבן. (באלקנה,  

 ון( ודניאל פרחי, להולדתלאורנה )גננת משלימה בגן רימ* 
 הנכדה איילה.  
 

 

https://www.elkana.org.il/index.php

