
 

 

 

   

 

 

 

 

 (27.12.2019)  ף"תש בכסלו טכ"בס"ד, 

 

   17:24  – השבתצאת  . 16:22  – כניסת השבת
 
 

     1032 גיליון מס'

 חנוכה -מקץ פרשת 

 

 



 וישן מפני חדש תוציאו

 

 ח!תושבים יקרים חנוכה שמ                   
במסגרת תהליכי ההתחדשות הנמשכים באלקנה, אבקש לעדכנכם על                   

 ו:עות בימים אלו ממש ובימים שלפנינהמבוצ פעולות תשתית ופיתוח
 ומסירת השטח שבו זכההמועצה נערכת לפינוי המבנים  :הקמת בית הדיור המוגן. 1  

 ימ"ה הישנה(, ולצורך כך מבוצעות העתקות מבנים ותשתיות –היזם )מתחם המתנ"ס 

  :מהמקום
 .80-ליד גן הזית בשכונת ה הועבר ממקומו הקיים למקומו החדש מרכז הצעירים .א  

 .בשבועיים הקרובים יבוצעו בו פעולות בינוי והתאמה מחדש
 שלושתבמקום  ,לטובת הקמת מחסנים חדשיםשטח ייעודי חלופי מוכשר  .ב  

 .עם סיום ההקמה, ייהרסו המחסנים הישנים .המועצה המחסנים הישנים של
בזמן הקרוב יעברו משרדי המתנ"ס והחוגים שפעלו עד כה במבנה המתנ"ס,  .ג  

על מועד מדויק של המעבר  .בממ"ד כרמים 'ד-'ופעילות זמנית במתחם ג לעבודה
  .הודעה נפרדת אוניתוק המערכות תצ

 מיד לאחר ביצוע מעבר המתנ"ס למיקומו הזמני, ייהרסו מבנה המתנ"ס )ימ"ה .ד  

  .הישנה( וכן מבנה המקלט הסמוך ויפונו מהמקום
 כמו כן, בזמן הקרוב עתיד להיכנס לעבודה הקבלן אשר זכה במכרז לביצוע עבודות .ה  

על  .המסחרי )הפיל הלבן( הקמת המתנ"ס החדש והגדול בקומה השניה במבנה המרכז
 .התוכניות, עד הקיץ יוכל בעז"ה המתנ"ס להתחיל לפעול במשכנו החדש פי

בעקבות הפעילות המבורכת של עמותת בית כנסת "הראשונים", הקצתה המועצה . 2  
גויס סכום ראשוני ומשמעותי מהחברים ומהציבור להקמת בית  הקרקע לעמותה, את

על מנת  .נג הי"ד והוגשה בקשה לקבלת היתר בניהע"ש ראובן שמרלי הכנסת החדש
הצפויות, הגישה העמותה גם בקשה לביצוע עבודות עפר  לקדם את עבודות הבינוי

הישן והקיים של בית הכנסת ייהרס ותחתיו יוקם  ופיתוח, כאשר הכוונה היא שהמבנה
  .בית הכנסת הגדול והחדש

הכשירה המועצה מתחם מאחורי המכולת על מנת לסייע במימוש המטרה החשובה,   
אשר יוכל  ,והעתיקה אליו מבנים זמניים אותם חיברה למבנה אחד גדול ,של אריה

 .ה במהרה"עמותת בית הכנסת עד להקמת בית הכנסת החדש בעז לשמש את מתפללי
המגרשים אשר שווקו  חמשתהמועצה פעלה להשלמת תשתיות ופיתוח שנדרשו ב. 3   

במסגרת זאת בוצעה . מינהל מקרקעי ישראל בשכונות הוותיקות ידי לאחרונה על
ובוצעו עבודות  הסטה של המדרכה ברחוב אהלי קידר וכן הוסט כביש הגישה למגן דן

 .'פיתוח סלילה, מדרכות, חיבור לתשתיות ביוב, מים וכו
ומחייבות תשומת לב מירבית  ,עבודות הפיתוח והתשתית הנן מורכבות מטבען   

אבקש בשמכם ובשמי להודות להם על  .של כלל גורמי המועצה המטפלים תומקצועיו
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית הנגרמת בשל  .והטובה העבודה המאומצת

 .העבודות השונות
 כולן נעשות לטובת שדרוג משמעותי של מבני הציבור של אלקנה והשירות המיטבי   

 ראש המועצה, אסף מינצר                                                                .לציבור
 

 
 

 'אחווה ורעות'המדרשה לנשים ב
 

 31.12.2019ביום שלישי, ג' בטבת תכנית הלימודים 
 הרב מיכאל ברום. – 10:00-11:30הרב יהודה שטרן.  – 9:00-9:45

 

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

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

 



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

 )לרשומים בלבד( סעודת ראש חודש
  שילה הרשושניםעם 

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

 10:30בשעה  30.12.19יום שני  ב' בטבת 

 נפלאות מזג האוויר
 הנושא: . צחי וקסמןעם 

 בה לתנודתיות הבין שנתית הגדולה בעונת החורף בישראל"?"מה היא הסי
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 20:00בשעה  31.12.19יום שלישי ג' בטבת 

 מועדון הסרט הטוב

 שם הסרט: יפורסם.
 

 10:30בשעה  1.1.20יום רביעי ד' בטבת 

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

 .10:00-ר קלה החל מארוחת בוק
 

  2.1.20יום חמישי ה' בטבת 
  9:00בשעה 

 מועדון הסרט הטוב )שידור חוזר( באולם הגדול

 

 10:30בשעה 

 )לרשומים( באולם הקטןסדנת תיאטרון  - "עושים סצינה"

 

 )לרשומים( 10:10-8:45בישיבת ימ"ה בין השעות 

 שימושי מחשב וטלפון חכם 

 

 18:15בשעה  5.1.20יום ראשון ח' בטבת 
 The book club  

 Bel Canto/Ann Patchettהשיחה תהיה על הספר: 
 הכניסה ללא תשלום

 

 20:00בשעה  5.1.20יום ראשון ח' בטבת 
 תעלומות בהסטוריה היהודית – קתדרה

 לאן נעלמו כלי המקדש. :הנושא עם אוריאל פיינרמן.
 

 .חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 
 

 

 

 
 



 

 בני עקיבא
 

השבוע חולק בסניף סדר הדלקת נרות  
נשמח לקבל מכם  חנוכה לכל משפחה.

 .תמונות משפחתיות מההדלקה
בנוסף השבוע חגג צוות ההדרכה מסיבת  

 חנוכה .
בימים ראשון ושני  ,בנר שביעי ושמיני

יצאו חברי שבט סיני למסע שבט י ים,הקרוב
 בבקעת הירדן. חדש

 
 ש סרן אריאל חובב הי"דצוות עשייה ע" 
 

חברי צוות עשייה חברו  20-לכבוד חנוכה,כ   
בבית עם עמותת תקווה ומרפא והקימו 

)שם  חנוכיית ענק מבלונים.שניידר החולים 
 'כרמים' מביה"ס 'פגשו את בנות כתה ו

 .ן התנדבו בהקמת החנוכיה(הלקנה שגם א
בלונים  3,000-מכ העשויההחנוכייה    

 3ממלאת את כל אולם הכניסה בגובה 
וממלאת את ליבם של הילדים  ,קומות

 המאושפזים בשמחה.
בהדלקת הנר הראשון ביום ראשון    

' תפארת צבי'שהתקיימה באולם  היישובית
הפעיל הצוות את חדרי  ,הצפוניתבשכונה 

הבריחה לילדי בית הספר והפעילו תחנות 
שהכינו בנושא חנוכה לילדי הגנים 

 תפו בשמחה.שהשת
 

 תנועת עוז
 

ביום שלישי יצאו כל סניף עוז אלקנה    
 'ג-'א יתותילדי כ 80. ספארילטיול ב

חיפשו חיות ונהנו  ,הסתובבו בין החיות
 את מזכ"ל התנועה. מאוד. ואפילו זכו לפגוש

חברי צוות  –למדריכים האלופים  תודה רבה
ראובן  הקומונר –ולגדול מכולם  העשייה.

 לוזון.
 

 
 



 הספרייה מזמינה 
לשעת סיפור ויצירה 

 בחנוכה!
 אני אוקיינוס

באמצעות סיפור נבחן את   
אופן המחשבות של שני 

נראה וניווכח  אנשים שונים.
לדעת, שהתמונה שאנחנו 
רואים דרך עיננו עוברת 

מחשבות,  – פילטרים רבים
רגשות, דמיון, רצונות והם 

 מוליכים לתוצאה שנקבל.
כל ילד ייצור  מה ביצירה:  

על  השראה.\לעצמו לוח חזון
לוח השראה נדביק תמונות, 
מילים ומשפטים אשר נותנים 
לנו את ההשראה להשיג את 

סדנה ייחודית, עשירה  ייעודנו.
 ומרתקת.

הפעילות תתקיים ביום שני, ב' 
  30/12טבת, 

 .17:00-18:30בשעה 
מחיר . 7-11מיועד לגילאי 

הכניסה מותנית ₪.  25כניסה: 
במייל  ברישום מראש
 הספריה

elkana.library@gmail.com  
 03-9362122 או בטלפון

 
 

 

*** 
 

 מיחזור 

 נר שמשון חי

בקבוקים   545,168מיחזרנו   
מוחזרו   48,983יו. עד עכש

  .2019בשנת 
 1,000 ים לנו עודחסר   

 .2018בקבוקים לסכום של 
בקבוק אחד   אנחנו צריכים

 מוצאי שבת,מכל משפחה עד ל
28.12. 

 .יישר כח לכולכם   
 

 

 

mailto:elkana.library@gmail.com
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 גם בחנוכה לחיילים מגיע יותר!

 

 השבוע חולקו סופגניות לחיילים שמשרתים באלקנה והסביבה.   
מגיע לחגוג את חג החנוכה  ,שמשרתים בקור ובשמירות ושומרים עלינו ,לחיילים שלנו   

 עם סופגניות מתוקות וטעימות.
 ,דת ההתנדבות במועצהיחיאחראית "פינוק לחיילים" של  –שירה ויניצקי אז תודה ל   

שעזרו במימוש הרעיון והוצאתו  ,צוות עשייה עמית גיאוליחידת הנוער והרכזת של 
 מהכוח אל הפועל.

 תודה מיוחדת ל"מאפיית השומרון" בשערי תקווה על המחיר המיוחד שנתנו לנו.   
 .זה המקום להזכיר שפעילות "פינוק לחיילים" מתקיימת כל השנה בהובלתה של שירה   

 .050-8508010מוזמנים לפנות אליה 
 
 

 

 
 



 פריטים חדשים ביד שרה, אלקנה

 

# לכסא הבטיחות לרכב עד גיל חצי שנה שיש לנו ביד שרה, מצטרף כעת כסא 
  .3-0בטיחות לרכב מגיל 

כסא בטיחות לשנה וחצי, עם  ח בלבד, ניתן לשאול"ש 150פיקדון של  תמורת
  אפשרות להארכה בהמשך.

שקיות להקפאת חלב אם. הציוד המשלים למשאבת ההנקה של יד  –# לרכישה 
   שרה.

  לסיוע בתהליך הגמילה של ילדים. ,# זמזם הרטבה וחיישן הרטבה
   .2ואיתן  1איתן  –# מזרון אויר דינמי למניעת פצעי לחץ 

. 21:00-22:00 'יום א שעות הפתיחה:. ודה אלוני ז"ליד שרה אלקנה, על שם יה  
 . 20:00-21:00  ', ד'ימים ג

 , אלקנה.13רחוב הר המור  .11:00-12:00 'יום ו
 

*** 
 יום שישי היום: במיוחד לכבוד חנוכה הרחבנו את שעות הפעילות של המשחקייה

 – יום שני. 16:00-19:00, 9:00-13:00 29/12  – יום ראשון. 9:00-13:00 27/12/19 –
 .וצוות המשחקייה אתי סרוסי. 16:00-19:00, 9:00-13:00 30/12/19

 

 
 

 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 י רחל שטרן.ויינתן 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 שטרןירב ה השיעור בשמירת הלשון עם* 

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  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-נת הכנסת הספרדי בשכוהתורה בבית ה* 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* 
הכנסת הספרדי )צמוד לבית  בביתבידי צבי הולצברג  16:00

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
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

 

 מפגש ר"ח טבת

 

כל הנשים מוזמנות 
 למפגש ר"ח טבת

שיתקיים בע"ה ביום 
 2.1.20חמישי ה' טבת 

 20:30בשעה 
 בבית משפחת מלכה קליין

 21רחוב שיר השירים 
את השיעור תעביר 

 .אסתר אדמניתחברתנו 
 הנושא:

 סיפור בשחור לבן וצהוב. 
חנוכה . בואו בשמחה
 .שמח
 מלכה

 

 התרמת דם

 

תושבי אלקנה. כל ל   
התרמת דם תתקיים ביום 
חמישי הבא, ה' בטבת 

עד  17:30בשעות  2.1.2020
 ברחבת המועצה.  22:30

כולנו, כל תושבי שנזכה    
אלקנה וכל עם ישראל, 
לבריאות ואריכות ימים 

 ושנים.
 


