
 

 

 

   

 

 

 

 

 (29.11.2019)  ף"תש א' בכסלובס"ד, 

 

   17:15  – השבתצאת  . 16:15  – כניסת השבת
 
 

     1028 גיליון מס'

 תולדותפרשת 

 

 



 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
כו ב״ברוכים המתחדשים״ את מתנ"ס אלקנה החדש שהקמתו יוצאת אז הפעם, בר   

 !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 
ששימש נאמנה כבית הספר הראשון השנה ייהרס בקרוב. במקום המבנה הותיק 

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   
סות מיליון ש"ח, יוקם בקומה השניה של המרכז המסחרי )מעל המשחקיה(, עם כני

נגישות משני צידי המבנה, האחת ממול הספריה הציבורית והשניה עם מעלית חדשה 
 .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 
מרכז החדשנות, הספריה  מועדון גיל הזהב,-המשודרג, המשחקיה, בית המייסדים

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

לצרכים ולהנחיות המקצועיות והמעולות של מנהלת המתנ"ס איריס איזנברג, ושל 
למתנ"סים. וכן לחברת יואל ממן ניהול ופיקוח, על ניהול צוות המתנ"ס ואנשי החברה 

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

תיקיה וחיים ופעילות ועוד יוזמה המקדמת את אלקנה ודואגת לצעיריה כמו גם לו
 !לשנים קדימה

 ...בקרוב ממש עם בשורות נוספות להשתמע   

 
 

 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'

 
 
 

 המדרשה לנשים באלקנה
 

 ב"אחווה ורעות"  תכנית הלימודים במדרשה לנשים
 3.12.2019 , ה' בכסלו,יום שלישיב

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .הרב מיכאל ברום – 30:.10:00-11

שלא השתתפו עד היום בלימודי  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.

 



 
 
 20:00בשעה  1.12.19יום ראשון ג' בכסלו 

 קתדרה -תעלומות בהסטוריה היהודית 
 ."אוצרותיה של מגילת הנחושת" :הנושא  עם אוריאל פיינרמן.

 

 10:30בשעה  2.12.19יום שני  ד' בכסלו 

 מסע חובק עולם
  דני ינאי.עם 

 מסע אל מעבר למסך הברזל האחרון. –קוריאה הצפונית הספר: 
 .10:00-ת בוקר קלה החל מארוח

 

 )שימו לב לשעה( 18:30בשעה  3.12.19יום שלישי ה' בכסלו 

 מסע דוקו ישראלי

 טוקלומטי.הסרט:  גדי אייזן.עם 
 

 10:45בשעה  4.12.19יום רביעי ו' בכסלו 

 בוקר של תורה 
 סיפורי חסידים. :הנושא עם הרב אנגלמן.

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 10:30בשעה  5.12.19בכסלו יום חמישי ז' 

 סדנת תיאטרון  -"עושים סצינה"

 ניתן עדיין להירשם(. –)לרשומים 
 

 למשתתף.₪  40פעילות ללא תשלום לחבר. 
 

 20:00פתיחת דלתות בשעה  8.12.19יום ראשון י' בכסלו 

 מופע: כשרובינא פגשה את פן

 ₪. 15מופע בשיתוף עם ספריית אלקנה. דמי כניסה 
 

 .21.12.19מוצ"ש פר' וישב כ"ג בכסלו שריינו את  היכונו:
 .הזמר מיכאל גייסינסקי מועדון האידיש מארח את

 
 

 בית המדרש לתנ"ך באלקנה
 יעקב ונשותיו –אהובה ושנואה 

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

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

 ₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 
 הציבור מוזמן

 



 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

 .ריקי בן פזי ברכות למנהלת מרכז הצעירים החדשה   
 ם.השבוע לא יתקיימו פעילויות במרכז הצעירי   
הרב שי פירון והרב יובל שרלו . ערב תורני לחנוכה – 16/12כסלו, בביום שני, י״ח    

 .גיעבירו שיעורים בנושא וברוח הח
 .הכניסה חינם. 20:30תחילת האירוע בשעה . 20:00התכנסות בשעה    

 

 .סדנת שוקולד וקישוט סופגניות – 20/12ביום שישי, כ״ב כסלו,    
 .10:00תחילת הסדנא בשעה . 9:30התכנסות לקפה ונשנושים בשעה    
ההרשמה תיפתח ! מותנה ברישום מראש. לזוג₪ 30ליחיד, ₪ 20הכניסה במחיר    

 .בשבוע הבא
 

 



 

 
 בני עקיבא

 

 חודש ארגון בעיצומו!!    
 השבטים עובדים במרץ על הריקודים להופעות וכבר החלו לסייד את החדרים!    
מדי פעם שבט דורות  שבט הרא"ה התותחים עובדים קשה על הת"סים )דגלנות(.   

 מזכירים להם שיתכוננו נפשית להשבעה...
 האחרונה של החודש! בעז"ה בשבוע הבא  נכנסים לישורת    
ביום רביעי יהיה לילה לבן מטורף לחניכים, וביום חמישי ההופעות שחיכו להן כל    

 החודש!! במוצאי שבת הארגון, ת"סים של הרא"ה והשבעה בחסות שבט דורות!! 
 הזמנה מפורטת תשלח השבוע.   
 מחכים לראות את כולכם!!!   
 

 שיך לעבודצוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד ממ
 

 מגבש וטעים כמובן.  הקיר כבר מסויד!! וביום רביעי השתתפו בערב צוות מהנה,  
פעיל את השבטים הצעירים לכבוד חג הסיגד. בהפעלה הביום חמישי צוות עשייה    

 כדי להכיר את הקהילה האתיופית., ופעלו על ידי הצוותהעברו החניכים בתחנות ש
"גדול המצווה ועושה."  –הצוות עובד במרץ על סרטון בנושא חודש הארגון    

 הסרטון יוקרן בערב ההופעות.
 

 מתחילים!! –מחנה קו לחיים 
 

 נוער אלקנה מתחיל באיסוף הכספים למחנה שיתקיים בקיץ לילדי קו לחיים.  
מוזמנים לרכוש . כולם השבוע תחל מכירת ערכות שמן להדלקת נרות חנוכה  
 להיות חלק מהמחנה החשוב והמיוחד הזה.ו

 .0535270434 – אמיחי, 0525050990 –ניתן לרכוש אצל שהם 
 
 
 
 

 
 

 מפגש ר"ח כסלו

 

 כל הנשים מוזמנות למפגש ר"ח כסלו
 20:30בשעה  5.12.19שיערך בע"ה ביום חמישי ז' 

 .21בבית משפחת מלכה קליין רחוב שיר השירים 
 .יה מיכמןברורנו את השיעור תעביר חברת

 ."כי לא ברוב חיל נצחון המלחמה ומן השמיים הגבורה"הנושא: 
 בואו בשמחה 

 מלכה קליין
 



 

 
 

 ,בבית משפחת שושי צוריאל 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .ורד פוקסברומר יויינתן ע"

בבית הכנסת  16:00שיעור בספר זכריה מתקיים מדי שבת בשעה  *
אילן, -"תפארת שלום". השיעור ניתן ע"י ד"ר יצחק צפתי מאוניברסיטת בר

 ומיועד לגברים ולנשים.
שני  , בימיישוב, הרב יהודה שטרןישון עם רב ההשיעור בשמירת הל* 

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  בעיון  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 הולצברג בידי צבי 
 הפתעות לילדים. . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותורעות( 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

  לשושי ומיכה וינדמן, לנישואי הנכדה* 

 רני בליצקי עם עידו פריד.  

 

 מזל טוב להולדת הילדים, הנכדים והנינים
 

  נכד ,בארי הבן להולדת ,לוי לליאור ואייל* 
 רייך. ושייקה לשרה  

 לציפי ושמואל חזון, להולדת הנכדה, בת לרנית ויאיר.* 
 

 

 מזל טוב לבר/בת מצווה
 

 לבת המצווה של  ,לעינב )סייעת בגנים( וראובן אגדה* 
 .אבישג  

 

 

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