
 

 

 

   

 

 

 

 

 (22.11.2019)  ף"תש בחשוון כ"ד, בס"ד

 

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

     1027 גיליון מס'

 חיי שרהפרשת 

 

 



 בתחנת הדלקנחנך מינימרקט 'אלונית' 

 

בשעה טובה חנכנו הבוקר את מינימרקט אלונית החדשה באלקנה,                     
אלון, רב -אלון עמית סלע שהגיע יחד עם ההנהלה הבכירה של דור-במעמד מנכ"ל דור

ינצר, היישוב הרב שטרן, יו"ר המועצה הדתית ר' שמעון רוקח, ראש המועצה אסף מ
 מנכ"ל המועצה אסף שפירא, מכובדים ואורחים רבים נוספים.

מרקט, עם פינת ישיבה ייחודית, ותהיה -האלונית החדשה תפעל במתכונת מיני   
 שעות ביממה, בימים ראשון עד שישי )עד כניסת השבת( ובמוצ"ש. 24פתוחה במשך 

ראש המועצה בירך את נציגי דור אלון על ההקמה המהירה והמוצלחת של החנות    
שהם ראו בהקמת האלונית ביישוב אלקנה  תהם מצידם ציינו את החשיבו .החדשה

 שהנו מרכזי באזור. הרב שטרן כיבד אותנו בדברי ברכה ובקביעת המזוזה.
 ...לסיום הבטיח מנהל האלונית החדשה שהסופגניות כבר בדרך.

 תתחדשו!   
 

 
 



 המתנ"ס החדש יוצא לדרך

 

באלקנה, זה כבר לא סוד, אנחנו באמת משתדלים שלא להפסיק להתחדש לרגע    
אחד. תמיד יש מה לשדרג ומה לשפר וב״ה אנו תמיד מוצאים בדרכים לא דרכים, עוד 

 .דרכים להשיג עוד ועוד תקציבים לכך, גם בתקופות לא פשוטות
שים״ את מתנ"ס אלקנה החדש שהקמתו יוצאת אז הפעם, ברכו ב״ברוכים המתחד   

 !לדרך
לאחר סיום הליכי התכנון, הכנת כתבי הכמויות ויציאה למכרז קבלנים, בקרוב ממש    

 40ייבחר הקבלן ותחל בנייתו של המתנ"ס החדש של אלקנה. מבנה המתנ"ס הישן בן 
 הרס בקרוב. במקום המבנה הותיק ששימש נאמנה כבית הספר הראשוןיהשנה י

באלקנה )ולאחר מכן היה לאולפנה ולישיבת ימ"ה הישנים( ייבנה בשעה טובה בית 
 .הדיור המוגן החדש

מ"ר בהשקעה של כשניים וחצי  550-המתנ"ס הענק והחדשני אשר יתפרש על פני כ   
מיליון ש"ח, יוקם בקומה השניה של המרכז המסחרי )מעל המשחקיה(, עם כניסות 

האחת ממול הספריה הציבורית והשניה עם מעלית חדשה נגישות משני צידי המבנה, 
 .מהכניסה ליד הפיצריה

המתנ"ס צפוי להיבנות בתוך כחצי שנה, ויכיל אולמות רב תכליתיים, חדרי פעילות,    
 .חדרי מוזיקה וחוגים, חדר אמנות, משרדי מנהלת ורכזים ועוד

אולם הפיס  - המתנ"ס מוקם במרכז היישוב וישתלב עם מבני הציבור שלידו   
מועדון גיל הזהב, מרכז החדשנות, הספריה -המשודרג, המשחקיה, בית המייסדים

 .הציבורית, אולם הכנסים והאירועים, ממ"ד כרמים ועוד
על התכנון המרהיב של המתנ"ס בהתאם  ,תודה למהנדס המועצה אדריכל אסף וולף   

ושל  ,יריס איזנברגלצרכים ולהנחיות המקצועיות והמעולות של מנהלת המתנ"ס א
וכן לחברת יואל ממן ניהול ופיקוח, על ניהול  .צוות המתנ"ס ואנשי החברה למתנ"סים

 .הליכי התכנון במהירות וביעילות מירבית
וכן, אני שמח להודות כי אני עדיין מתרגש כל פעם מחדש מעוד מבנה, עוד מרכז    

חיים ופעילות ועוד יוזמה המקדמת את אלקנה ודואגת לצעיריה כמו גם לותיקיה 
 !לשנים קדימה

 ...להשתמע בקרוב ממש עם בשורות נוספות   
 

 פרויקט מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות יוצא לדרך!

 

דיעכם שבשעה טובה פרויקט מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות אני שמח להו   
 באלקנה יוצא לדרך! 

שהציעה המועצה בשילוב מפעל הפיס ₪  10,000כפי שצפינו הביקוש למלגות בסך    
 עלה משמעותית על ההיצע. 

לאחר תהליך משמעותי ומקצועי שערכה וועדת המלגות הציבורית, קיבלו בשמחה    
לגה, שבמסגרתה הם ינים הודעות על קבלתם לפרויקט המהסטודנטים הראשו 15

יבצעו התנדבות משמעותית ביישוב בתחומים שונים: עבודה עם קשישים, בני נוער, 
 –מרכז הצעירים, רווחה, הנדסה, ניו מדיה ועוד. הוועדה דיווחה לי שההון האנושי 

 תה קשה.היה משובח משובח ביותר והבחירה וההתאמה הי –המועמדות והמועמדים 
אנו ממתינים לתהליך נוסף שמשלימה בימים אלו פר"ח בשיתוף עם המועצה,    

סטודנטים, שיבצעו חונכויות אישיות לתלמידים, ולהתנדבות  20להענקת מלגות לעוד 
סטודנטים תושבי אלקנה למלגת  35בסה"כ צפויים . במרכז הלמידה והחדשנות

 ה.לימודים ששווה כמעט לשכר לימוד של שנה שלמ
נותרו מלגות ספורות של פר"ח שבימים אלו עסוקים בשיבוצם, לפרטים והגשת    

 .054-6785907מועמדות ניתן לפנות לרעות מפר"ח בטל. 
 
 
 
עם סיום התהליך, נקיים ערב חגיגי עם כלל המלגאים החדשים ונעניק את מכתב    

 
 



עם סיום התהליך, נקיים ערב חגיגי עם כלל המלגאים החדשים ונעניק את מכתב      
 הזכאות למלגה בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח.

בשמי ובשמכם, אבקש להודות לוועדת המלגות הציבורית בראשות ללי רייז, לרחלי    
טובת פולק, לעודד צדרבויום ולעו"ד ענת פרידמן שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם ל

 הפרויקט המבורך.
לכל שאלה או פרטים בנושא המלגות יש לפנות אך ורק למייל:    

youngs@elkana.org.il 
 ראש המועצה, אסף מינצר                        בברכת שנת לימודים פוריה ומבורכת!    

 

 !הבית הוא לא מקום יותר בטוח
 

 . כותב לכם מדם ליבי ,חברות וחברים   
 הרבה, ליד הבית, לצערי יוצאים מתוך הנחת עבודה שגויה לחלוטין שביישוב אנחנו   

 . יותר בטוח מאשר בנסיעה בין עירונית או מאשר בעיר הגדולה
 !!!אז ממש לא   
ולצערי , בתור מי ש"זכה" בילדותו באלקנה להידרס על ידי רכב בשכונת הראשונים   
אני , נתיים למוות ברחוב שיר השיריםראיתי במו עיניי דריסת ילד צעיר ממני בש גם

 !אומר לכם שהבית הוא לא פחות מסוכן ואף עשוי להיות מסוכן יותר
 !משנה התוצאה !וזה ממש לא משנה מי אשם בתאונה   
 וכדאי תמיד לקחת בחשבון שבכל רגע יפרוץ ילד עם אופניים או פעוט לתוך הכביש   

  .ועלינו לנסוע מספיק לאט כדי להספיק לעצור
לצערי אנו רואים לאחרונה תופעות של נהיגת צעירים ללא רשיון )בידיעת ההורים    
או ברכב עמוס בצעירים שמנסים להרשים את , או ללא מלווה, בזמן שהם ישנים( או

בכמעט , בשימוש בטלפון הנייד, בתינוקות על הברכיים של הנהג או הנהגת, חבריהם
ב לנהגים חדשים שעוד לא שולטים באופן בנתינת הרכ, במעבר חציה דריסת ילדים

 !מאד מסוכנות מלא ברכב ועוד תופעות
אדרוש שוב מהשיטור , עם כל הצער בעקבות שלילת רשיונות וקנסות כבדים   

 . וממשטרת התנועה לנהוג באפס סובלנות כלפי נהיגה מסוג זה הקהילתי

  אסף מינצר                                                                    זה בנפשנו ובדמנו!   

 

 

 
 



 
 
 19:30בשעה  23.11.19מוצ"ש פר' חיי שרה 

  מפגש מועדון האידיש במוצ"ש פר' חיי שרה
 קידלתא וקידשתא"/שלום עליכם."קריאה וניתוח הסיפור 

 

 18:15בשעה  24.11.19יום ראשון כ"ו בחשוון 
The Book Club 

 

 20:00בשעה  24.11.19יום ראשון כ"ו בחשוון 

 יהבין השורות תרבות ואקטואל

 מי האיש שבלעדיו  –גיבור אלמוני  :הנושא עם שלמה טחן.
 .ישראל לא היתה קמה מדינת

 

 10:30בשעה  25.11.19יום שני  כ"ז בחשוון 

 משטרים, תרבויות ואידיאולוגיות
 תמונת מצב עכשווית. –הודו "המעצמה הרביעית" : הנושא גרי פאל.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  26.11.19בחשוון יום שלישי כ"ח 

 עולם הולך ונעלם
 אחרוני הנוודים. –חוג הקוטב הצפוני ברוסיה"  :הנושא  .עם עידן צ'רני

 

 10:45בשעה  27.11.19יום רביעי כ"ט בחשון 

 בוקר של תורה 

 עם הרב חן שריג. 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

  28.11.19יום חמישי ל' בחשון 

 ן חכםשימושי מחשב וטלפו
 .)בהרשמה מראש( 8:45-10:10בישיבת ימ"ה בין השעות 

 ובערב: סעודת ראש חודש )בהרשמה מראש(

 

 20:00בשעה  1.12.19יום ראשון ג' בכסלו 

 קתדרה-תעלומות בהסטוריה היהודית 

 ."אוצרותיה של מגילת הנחושת" :הנושא  עם אוריאל פיינרמן.
 

 למשתתף.₪  40פעילות ללא תשלום לחבר. 
 

 
 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'

 
 
 



   צוות חיבו"ק )חיבוק קהילתי( אלקנה

 למען משפחות קהילת הראשונים!

 

ומספר משפחות נאלצו לפנות את בתיהן  ,זור האשקוביותיהשבוע פרצה שריפה בא    
 ללא כל ספק אירוע לא נעים שב"ה הסתיים ללא נפגעים. באמצע הלילה.

עקב האירועים פנו צוות חיבו"ק הפועל בפריסה בכל השכונות ביישוב והציעו עזרה     
 למשפחות אלו, כל משפחה לפי צרכה.

 נדב ולעזור במה שצריך.מיד נרתמו חברי קהילת הראשונים להת   
 זה המקום לשלוח חיזוק וחיבוק למשפחות שפונו מבתיהם.   
בנוסף אני מבקשת להודות לרכזי המיזם החשוב הזה שנרתמו לעזרה בצורה    

 מקצועית ומסודרת.
צוותים או ל 054-4976535ארז וייס    רכז המיזםעם עת הצורך קשר ב מוזמנים ליצור   

 . בשכונות השונות
 

 

 המדרשה לנשים באלקנה
 

 ב"אחווה ורעות"  תכנית הלימודים במדרשה לנשים
 26/11/19יום שלישי כ"ח בחשון תש"ף, ב

 

 .הרב יהודה שטרן – 09:00-09:45
 .ד"ר מנחם כץ – 10:00-10:45
 .הרב מאיר גרוזמן – 11:00-11:45

 
ם בלימודי שלא השתתפו עד היו כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים   

יחד איתנו ביום לימודים  מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות –המדרשה 
אנו  באנה בשמחה, נשים יקרות. חברתי מהנה ומלא שמחה. תורני ומעניין ובמפגש

 מחכות לכן.
 



 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

 ערב נשים במרכז הצעירים

 

 הקרנת הסרט חשווןב, כ"ח 26/11/19ביום שלישי, 

 "המראה של השמש"  
ולאחריו מפגש עם נטע אריאל שביימה את הסרט ושיח על נווטת הקרב הדתייה   

סיבית בצוק איתן יצאה הראשונה בצה"ל תמר אריאל, שלאחר לחימה אינטנ
 !הכניסה חינם לטיול בנפאל משם לא שבה.

 .התכנסות, שתיה חמה וכיבוד קל – 20:00
 .תחילת האירוע – 20:30

 

 
 עקיבא בני
 מצווה – בנושא הארגון חודש של הפתיחה אירוע התקיים האחרון ש"במוצ   

 .ועושה
 הושמע ,דרכהה צוות של בהצגה הערב נפתח והתרגשות שמחה של באווירה   

 הייתה כ"ואח, הארגון חודש לכבוד והוקלט שחובר החדש הסניף שיר לראשונה
 !מטורפת הרקדה

 שבת של ההופעות לקראת הריקודים את ללמוד השבטים התחילו השבוע במשך  
 .הבא לשבוע לצביעה אותם והכינו הקירות את ושטפו שפשפו ובנוסף, וארגון
 ד"הי חובב אריאל סרן ש"ע עשייה צוות

 השתתפו ,עקיבא בני עם בשילוב ד"הי חובב אריאל סרן ש"ע עשייה צוות   
 של לציור והכנתו הסניף בתוך שלהם הקיר בשפשוף וגםהאירגון  חודש בפתיחת

 .ארגון שבת
 תיאטרון קבוצת

 סדנת השבוע פותחת חברתיים רותיםילש המחלקה עם בשיתוף הנוער מחלקת   
, שחקן צבי בית בוגר – זעירא אורי יוביל הקבוצה את .'י, 'ט, 'ח כתה לבני תיאטרון

 .קבוצות ומנחה לתיאטרון מורה במאי
 –דל נילי אצל הרשמה .תשלום ללא צ"אחה רביעי בימי תתקיים הסדנה   

0523467548. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 בית המדרש לתנ"ך באלקנה
 יעקב ונשותיו

 המפקחת הארצית על לימודי התנ"ך בחמ"ד, , ד"ר איילת סיידלר
 .המחלקה לתנ"ך והמדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן

בדיוק  19:30בשעה  4/12/19ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי, ו' בכסלו, 
 בבית הכנסת אשל אלקנה.

 .נא להביא ספרי תנ"ך
 ₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 

 הציבור מוזמן
 



 

 

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

 

 
 

 אזכרה
 יקירנו  מאיתנו  במלאת שנתיים להילקח

 בעלי, אבינו וסבינו היקר

 ז"ל טנאהכהן אברהם 
 

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

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

 

 אזכרה
 

 שנים לפטירתו של יקירנו 8במלאת 

 ז"ל לביא )זאבי(זאב 

( 22/11/19יום שישי כ"ד חשוון התש"פ ), היוםנעלה לקברו ונשא דברים לזכרו 
 בבית העלמין באלקנה. 09:30בשעה 

 המשפחה
 

 

 



 

 
 

 ,בבית משפחת שושי צוריאל 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 י ד"ר אבי דנטלסקי.ויינתן ע"

שני  , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיעור בשמירת הלשון עם רב ההשי* 
נשים ונערות חדשות . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45בשעה 

 מוזמנות להצטרף.
 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 

-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך   ,11:30
  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  עיוןב  שבת

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

* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" בימי 
 , לנשים וגברים.19:45-20:30שלישי, בין השעות: 

: בכל יום שני 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד התלמוד".  19:30-20:30 ותבשע

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

 17:00החוג מתקיים מידי שבת בשעה . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 
בבית הכנסת הספרדי )צמוד לבית הכנסת אחווה בידי צבי הולצברג 

 הפתעות לילדים. . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותורעות( 
 

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

 
 

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


 המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 מועצת התכנון העליונה
 ועדת משנה להתיישבות

 
 שינוי לתכנית מפורטת מספר:. 125/ 25תכנית מפורטת מספר הודעה על הפקדת 

 מספר התכנית סוג היחס
 S-5 שינוי
 שינוי
 שינוי

125/1 
125/11/1 

 מקום התכנית:
לק ממאוקע אל וג'ה אל ג'רבי באדמות הכפר , ח 3התכנית נמצאת בגוש פיסקאלי מס' 

 מסחה.
 ביישוב: אלקנה.

 מטרות התכנית: 
, ג', לדרכים, 2, א'1שינויי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית ושצ"פ לאזורי מגורים: א', א'

 לצ"פ, למבנים ומוסדות ציבור, לשביל, לחניון ולדרכים.
 קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

 עת הוראות לפיתוח השטח.קבי
 קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.

 התווית רשת הדרכים וסיווגן.
, מודיעה 1966לשנת  79/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 24/ 20בהתאם לסעיף 

 בזה
שינוי לתכנית מתאר  125/ 25ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 

 . 125/1, 125/11/1ותכניות מפורטות מס'  S-5מס'  אזורית
התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה 

  03-9151205טלפון: 44814מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה,   אלקנה 
 .14:00 - 10:00ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים  ב', ג', ה'  בשעות 

 ה הינו הנוסף המחייב של התכנית.נוסח ז
בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל 

(www.iplan.gov.il(, 
ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים 

 הגשת ההתנגדויות.לצורך 
כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו 

 המנומקת.
התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה או 
מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים 

ד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום את זיקתו של המתנג
של משרדי מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך 
המתארת את הנכס,מיקומו, גודלו, וכו', וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת 

צרף תצהיר , המאומת ע"י ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש ל
 עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת. 

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את 
 כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

או למשרד מהנדס  16את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל, ת.ד 
ה המיוחדת לתכנון ובנייה אלקנה   בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו הוועד

 בעיתון.
 אדריכלית נטליה אברבוך

 אזור יהודה ושומרון,  יו"ר ועדת משנה להתיישבות
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 ת המשפחותתוכן הברכות מתפרסם על פי בקש

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 לאסתר יוגב, לנישואי הנכד ניר יוגב, בנם * 

 של עמיחי וחגית, עם רעות יהלומי.  
 

 

 מזל טוב להולדת הילדים, הנכדים והנינים
 

  ,להולדת הבת ,לנופר ועומר פרנסיס* 
 .נכדה ללאה ואבי טאוב  

 

 ברכות לדיירים החדשים
 

 עם המעבר לבית  ,ליפה ודוד מזרחי נבנצאל* 
 .הקבע באלקנה )במקום משפחת גולדפרד(  

 


