
 

 כשהגשם קצת מתעכב... 
 !!אם לא כדי להביא לכם את המבול בשביל מה יש אותנו כאן באלקנה

 

״ וכבר נמכרו חלק נכבד מהכרטיסים 4רק השקנו את פסטיבל ״מבול של תרבות    
 לאירועים השונים.

 מומלץ מאוד להזדרז ולרכוש! אל תחכו לרגע האחרון!   
 .www.elkana.org.il לרכישה כנסו לאתר אלקנה 

 

 

 

   

 

 

 

 

 (20.12.2019)  ף"תש בכסלו כ"בבס"ד, 

 

   17:20  – השבתצאת  . 16:18  – כניסת השבת
 
 

     1031 גיליון מס'

 בשויפרשת 

 

 

http://www.elkana.org.il/


 

 גרעין אריאל  
 ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד  
 

 השבוע ישבו חברי הצוות לסיכום פעילות חודש הארגון.   
 במוצ"ש הקרוב ייצא הצוות לשניידר לצורך הקמת חנוכייה ענקית מבלונים.   
הדלקת נרות יישובית באולם תפארת צבי בשכונה הצפונית.  17:00ביום ראשון בשעה    

חדרי בריחה  19:30בילו חברי צוות עשייה תחנות הפעלה לילדי הגנים, ובשעה באירוע יו
 .בנים ט'-ח'לצוות עשייה ולשכבת 

 הצוות מחכה לכם!!! –ילדי אלקנה    
 

 קורס תיאטרון בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
 

נראה שהולך להיות פצצה!!! נשארו מקומות  –קורס לבני כתה ח' ט' י' החל השבוע    
 בודדים. מוזמנים בשמחה!!

 

 בני עקיבא
 

בחנוכה ייצאו צוותי ההדרכה וצוותי עשייה לסמינריונים. צוות הדרכה בימי רביעי עד   
בימי רביעי עד שבת בישיבה בנחלים. מחכים  –שבת בישיבת כפר הרא"ה. צוות עשייה 

 שתחזרו מלאי רעיונות ומרץ!
 בט סיני למסע "שבט חדש."בנר שביעי ושמיני יוצאים חברי ש  
 

 תנועת עוז
 

נר שני של חנוכה יוצאים חניכי עוז האלופים ליום של חינוך וכיף  –ביום שלישי   
 בספארי!!! מחכים לראות את כל החניכים השבת!!!

 
 

 עדכון לחברי קופ"ח מכבי, לאומית  ומאוחדת

 

 להלן עדכון שעות קבלת קהל בחג החנוכה:
 07:30-09:00בין השעות       22/12/19יום ראשון 
 07:30-09:00בין השעות     24/12/19  יום שלישי
 07:30-09:00בין השעות     25/12/19   יום רביעי
 07:30-09:00בין השעות     27/12/19    יום שישי

 07:30-09:00בין השעות     29/12/19  יום ראשון
 07:30-09:00בין השעות קבלת קהל תהיה בשעות הבוקר  01/01/2020ביום רביעי 

   5/1/2020-15/1/2020לחופשה בין התאריכים  פרופ' כהן יוצא  דכון לגבי חופשה:יע
 

 
 



 21.12.19מוצ"ש פר' וישב כ"ג בכסלו 

 מועדון האידיש
 עם הזמר מיכאל גייסינסקי.

 

 10:30בשעה  23.12.19יום שני  כ"ה בכסלו 

 סרט בוקר
 שם הסרט יפורסם בהמשך.

 .לא תוגש ארוחת בוקר
 

 הדלקת נרות חנוכה בחסות המועדון  18:00בשעה 

 לילדי המועדונית והקהילה התומכת

 .052-2577217להצטרף יפנו לרוחי המעוניינים 
 

 10:30בשעה  25.12.19יום רביעי כ"ז בכסלו 

 סרט בוקר
 שם הסרט: יפורסם בהמשך.

 לא תוגש ארוחת בוקר.
 

 20:00בשעה  28.12.19מוצ"ש פר' מקץ ל' בכסלו 

 סעודת ראש חודש

  שילה הרשושניםעם 
 ???האם "פוליטיקה" וכבוד מעורבים בו –מבט אחר על הפיוט "לכה דודי"  :הנושא

 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  30דמי כניסה לפעילויות אלו 
 

 במהלך הפעילות בחג החנוכה לא תוגש ארוחת בוקר.
 חוגי הספורט במועדון יתקיימו כרגיל.

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 הספרייה מזמינה 
 לשעת סיפור ויצירה בחנוכה!

 אני אוקיינוס
באמצעות סיפור נבחן את אופן המחשבות של שני   

נראה וניווכח לדעת, שהתמונה שאנחנו  אנשים שונים.
מחשבות,  – רואים דרך עיננו עוברת פילטרים רבים

 רגשות, דמיון, רצונות והם מוליכים לתוצאה שנקבל.
על  השראה.\ל ילד ייצור לעצמו לוח חזוןכ מה ביצירה:  

לוח השראה נדביק תמונות, מילים ומשפטים אשר נותנים 
סדנה ייחודית,  לנו את ההשראה להשיג את ייעודנו.

 עשירה ומרתקת.
  30/12הפעילות תתקיים ביום שני, ב' טבת, 

 .17:00-18:30בשעה 
הכניסה מותנית ₪.  25מחיר כניסה: . 7-11מיועד לגילאי 

במייל  רישום מראשב
  elkana.library@gmail.com הספריה

 03-9362122 או בטלפון
 

 30/12-22/12בחנוכה  שעות פתיחת הספרייה
 

 09:00-12:00 – יום ב' ,09:00-12:00 – יום א'
 15:00-17:00 – יום ד' 09:00-12:00 – יום ג'
 .09:00-11:00 – יום ו. 15:00-17:00 ,09:00-12:00 – יום ה'

 
 
 
 
 

 

בית המדרש 

 ך באלקנהלתנ"

 

 אתגר האחווה 
 והירידה למצרים

 

 ,עידו פכטרהרב ד"ר 
רב קהילת ישראל הצעיר,  

 .רמת פולג, נתניה
 

ההרצאה תתקיים, אי"ה, 
ביום רביעי, ד' בטבת, 

 19:30בשעה  1/1/20
בבית הכנסת אשל  בדיוק

 אלקנה.
 .נא להביא ספרי תנ"ך
דמי כניסה, לכיסוי 

 ₪ 10 –ההוצאות 
 הציבור מוזמן

 

mailto:elkana.library@gmail.com


 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 

 .שיחה מרתקת מפי הרב יובל שרלו על חג החנוכה ביום שני התקיימה   
יתקיימו סדנאות שוקולד מיוחדת לחנוכה  ובמוצאי שבת הקרובים (שישי) היום   

 ו.אזל הכרטיסים לסדנאות .עם השוקולטייר יוחאי שינברג
 

*** 
 ב:ע הקרוובשבו   
כ"ד  ,ביום ראשוןה, אלקנ הדלקת נרות קהילתית בהובלת מרכז צעירים ונוער   

ת. בשכונה הצפוני באולם היכל תפארת צבי 17:00( בשעה 22.12.19כסליו )
אלקנה  חדרי בריחה, פיסול בחומר קל, תחנות לילדים בהובלת נוער :בתוכנית

 !מחכים לראותכםד... ועו
 .050-7423512. אלקנה מנהלת מרכז צעיריםי, ריקי בן פז

 

 
 

 

מצוות הכנסת  קיימת -לקחת טרמפ במכוניתך 
 אורחים

 
 



 

 
 



 

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

 

 
 

 אזכרה
 אמנו וסבתנו האהובה במלאת  שלוש שנים לפטירתה של

 ז"ל ורה קויאט

 נעלה לקברה להתייחד עם זכרה
 בבית העלמין באלקנה 16:00בשעה  (22.12.2019ביום ראשון  כ"ד כסלו  תש"ף )

 המשפחה
 

 צברי לדני
 תנחומים על פטירת אמך                 

 

 לדאבה עודולא תוסיף  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח  
 מכל בית אלקנה                                                                          

 



 עדכון חשוב

אין צורך לשתף עוד את ההודעה הקוראת  תודה לכל המתנדבים הרבים.   
אנו נפנה לנרשמים  למתנדבים להירשם לתרומת טסיות דם עבור תמר הרמן.

הרבים לפי הצורך ובהתאם להתפתחויות הקליניות. אין צורך לפנות לגורם 
 בברכה! כמובן שתפילות עבור תמר בת איריס יתקבלו   כלשהו. 

 

 מיחזור נר שמשון חי
 

 4,090חסר  .2019בשנת מוחזרו  45,983 ו.יעד עכשבקבוקים מוחזרו  542,168   
יישר כח . 23.12-בקבוקים מכל משפחה עד ל 4אנחנו צריכים  .2018לסכום של 

 לכולכם.

 תזכורת: חניית נכים מיועדת לנכים

 

לנכים ברחבי אלקנה,  לידיעת התושבים. אנו מזכירים שהמקומות השמורים   
התו בתוקף רק  –מיועדים אך ורק לבעלי תו נכה. לגבי חניית כלי רכב עם תו נכה 

אם בעל הרכב עצמו נמצא בתוכו. בנוסף, אנו מבקשים מבעלי הקלנועיות, ובעיקר 
המסייעים הזרים המסיעים אותם, שלא לחנות בחניית נכים המיועדת לכלי רכב. 

 ם להיעזר בחניית נכים.חניות אלו מקשות על הנכי
 

 
 

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

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

 אילן, ומיועד לגברים ולנשים.-מאוניברסיטת בר
 , 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  בימי* 
   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך   ,11:30
. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  בתש-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 ההה בבית תורה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד  19:30-20:30 ותשני בשע

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

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

 . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותהכנסת אחווה ורעות( 
 הפתעות לילדים.

 



 

 
 

 'אחווה ורעות'המדרשה לנשים ב
 

יוצאים לחופשת חנוכה ולא ב"אחווה ורעות"  הלימודים במדרשה לנשים   
 יתקיימו בשבוע הבא.

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

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

 
 

 והנינים הנכדים ,מזל טוב להולדת הילדים
 

 ואיציק בוקובסקי, לאפרת )גננת בגן שקד( * 

 להולדת הנכדה יובל, בת ליאיר ודניאל בוקובסקי.  

 
 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 לחיה ועוזי גוטמן, לנישואי הנכדה רוני עם * 
 יהודה גוטמן, בת לרחלי וליאור ליפשיץ.  

 * למיכל ובני יזרעאלי, לנויה מנדל, לנישואי מעיין 
 עם ישי, נכדה למרים ושמואל רכטמן.  
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