
 

 

 

   

 

 

 

 

 (17.1.2020)  ף"תש בטבת כ'בס"ד, 

 

   17:40  – השבתצאת  . 16:39  – כניסת השבת
 
 

     1035 גיליון מס'

  שמותפרשת 

 

 



 השכונה הדרומית  –דע מה שתשיב 

 (120העתידית באלקנה )חלקה 

 

בשבועות האחרונים עלו שאלות מצד תושבים בעניין התנועה העתידית                   
לאחריה )בשלב האכלוס(  ,(120הצפויה במהלך הבניה בשכונה הדרומית החדשה )חלקה 

  .וכן לגבי דרכי היציאה והכניסה
הובהר באופן שהניח את דעתם  ,ת התושבים המודאגים שפנו אלי בנושאלכל עשרו   

 – שלפי דרישת המועצה כפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקולים ובדיונים השונים ,במלואה
היזם יצטרך להעמיד דרך חלופית נוספת שאינה נסמכת על  ,כתנאי למתן היתרי בניה

כך שבמהלך . התנועה הקיימיםרחוב שיר השירים ובאופן שלא ייפגע מרקם הכבישים ו
כל התנועה )ובכלל זה של הכלים הכבדים( תבוצע בדרכים חלופיות  ,כל תקופת הבניה

לא תסתמך הכניסה והיציאה מהשכונה על רחוב  ,ולאחר מכן .ולא על ציר שיר השירים
 .שיר השירים בלבד

למרות , לצערי   
, הדברים שהובהרו

מסיבות שונות 
ומשונות הועברה 

דיסאינפורמציה 
לבוא . הצעתי לשכנים

לכנס תושבים כדי 
העובדות ט את לפר

ולהניח את דעת 
י "נדחתה ע ,החוששים

 הכולהמארגנים. 
כנראה מתוך רצון 
לגייס אותם 
להתנגדות לתוכנית 
השכונה ואף לגבות 

 .מהם תשלום לשם כך
בעצה אחת עם    

 ,י לסיעה במועצהחבר
קשתי ממהנדס בי

המועצה להבהיר שוב 
את העניין בפני 

עדה העליונה והו
לתכנון באופן שאינו 

 .משתמע לשתי פנים
כמובן שלמרות    

הדברים שנכתבו 
זכותו של כל  ,ונאמרו

תושב להביע עמדה 
אך  ,ולהגיש התנגדות

חשוב שהעובדות 
  .בנושא יהיו ברורות

                                                                   
אסף מינצר, ראש 
 המועצה

 
 

 
 



 

 
 19:30בשעה  19.1.20 יום ראשון כ"ב טבת

  יישובי אולם כנסים ואירועים - 'אולם צביה'חנוכת 

 ע"ש צביה מינצר ז"ל

 )אולם חדש מעל הספריה הציבורית(
 

 10:30בשעה  20.1.20יום שני  כ"ג בטבת 

 משטרים, תרבויות ואידיאולוגיות
 .גנדייחסי אהבה שנאה ומהפכת  –בריטניה -הודוהנושא:  .גרי פאלעם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  21.1.20יום שלישי כ"ד בטבת 

 ערים ללא הפסקה

 .היפהפיה – ליסבון. הנושא: לי אלדובי-אורעם 
 

 10:30בשעה  22.1.20יום רביעי כ"ה בטבת 

 בוקר של תורה 
 שקרים רבותיי שקרים.  :הנושא עם הרב חן שריג.

 דה ובפסיקה.מתי מותר מתי אסור, בהלכה באג
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 10:30בשעה  23.1.20יום חמישי כ"ו בטבת 

 עושים סצינה )לרשומים(

 )לרשומים(  10:10-8:45בישיבת ימ"ה בין השעות 
 שימושי מחשב וטלפון חכם

 

  26.1.20יום ראשון כ"ט בטבת 

 סעודת ראש חודש שבט

 טיש חסידי בהנחיית זאב קיציס.הערב ישא אופי של 
 נושא ה"טיש": "הניגון החסידי כתורה".
 6344910-050השתתפות בהרשמה מראש אצל משה הורוביץ 

 

 10:30בשעה  27.1.20יום שני  א' בשבט 

 על נוכלים, עוקצים ודרכי התגוננות
 .תרגילי עוקץ, הונאה ופשעים אחריםהנושא: . לשעבר בכיר במשטרה –חיים כהן עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 ללא תשלום 17:00בשעה  27.1.20ובערב: יום שני  א' בשבט 
 הרצאה מטעם ארגון 'בקול' בנושא ירידה ושיקום שמיעה.

 בדיקות ראשוניות לסינון שמיעה. 19:30-18:00ובשעה 
 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 
 

 
 



 

 פרויקט חדש, יצאנו לדרך!  -"סורגות בקהילה"
 

השבוע יצא לדרך הפרויקט  "סורגות בקהילה", שיתוף פעולה של יחידת ההתנדבות ותנועת    
 של"מ )שרות למבוגר( של החברה למתנסי"ם.

במפגש נהנו המתנדבות מהדרכה של עתליה צבי, גזברית המועצה שהתנדבה ולימדה אותן   
המתנדבות נהנו מאווירה טובה וכיבוד קל  ין כובעים מעשה ידיהן להתפאר.לסרוג ולהכ

 .+50בהובלתה של רכזת של"מ יעל רוגובסקי והתארחו במועדון 
)יש צורך  מוזמנות להצטרף! .17:00לסרוג ביום שני הקרוב בשעה פגש שוב ונמשיך ינ   

 .(054-6727290 להירשם אצל יעל
 על ידי המתנדבות לחיילים ומחלקת ילודים בבתי חולים.כל הפריטים הסרוגים יחולקו   
 

 
 

 בבית אסתר אדמנית 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .ויינתן ע"י יונה כהן

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

 לגברים ולנשים.אילן, ומיועד 
שני  , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה* 

נשים ונערות . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45בשעה 
 חדשות מוזמנות להצטרף.

ובהמשך   ,11:30 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 
   בשעה  בעיון  שבת-בבבלי   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמי

  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב  עוריהש. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30
 . את השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.18:45  בשעה  רביעי

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

 ות: בכל יום שני בשע165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
 20:30שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד התלמוד".  19:30-20:30

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

בידי  16:00החוג מתקיים מידי שבת בשעה . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 
בבית הכנסת הספרדי )צמוד לבית הכנסת אחווה ורעות( צבי הולצברג 

 .הפתעות לילדים . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתות
 



 

 
 

 אזכרה
 

 במלאת שנה לפטירת אשתי, אחותנו, אמנו וסבתנו

 ע"ה צביה מינצר
 

 (17.1.20)  יום שישי כ' בטבת תש"פ היום,נקיים אזכרה לעילוי נשמתה 
 בבית העלמין באלקנה 09:30בשעה 

 המשפחה
 

 טאיבלאיציק 
 ךתנחומים על פטירת אמ                 

 

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

 

 המדרשה לנשים ב'אחווה ורעות'
 

 תכנית הלימודים במדרשה לנשים ב"אחווה ורעות" ביום שלישי, 
 .21.1.2020כ"ד בטבת,  ית הלימודים במדרשה לנשים ביום שלישי,תכנ

 

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

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו עד היום בלימודי    
ד איתנו ביום לימודים מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יח –המדרשה 

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

 



 

 כל מה שחשוב ורלוונטי לצעירים! – צעירים אלקנה מרכז
 
 

 .80-מרכז צעירים הועבר למקומו החדש ליד גן הזית בשכונת ה ,בשעה טובה   
נעדכן בפרסומים על  :שימו לב בשבועיים הקרובים יתקיימו במקום עבודות תשתית.

 מקום פעילות חלופי.
 תתקיים סדנת בטון ומקרמה עם צפיה כהן. ,יום שישי במרכז צעירים אלקנה היום,  

 כל הכרטיסים לסדנא נגמרו.
 :ובשבוע הקרוב  

 – זוגיות וזוגיות הורית: דליות מגיעה אלינו להרצאה מרתקת מיכל  – ביום שלישי
ך המשותפת והמורכבת, קבלתם המאחד והשונה בנינו, ראיית הדר הבנת ילכו יחדיו?יה

מכבד ובעיקר יעיל בגידול הילדים ובחיים  /הוריומציאת דרך למסלול זוגי, באהבה
 השיחה תתקיים בבית הכנסת בשכונה הצפונית. :שימו לב   המשותפים.

 מהרו להירשם! .מספר המקומות מוגבל ס,"הרשמה באתר המתנ  
 
 

( בבית הכנסת 28/1/20)  תקיים אי"ה ביום שלישי ב' בשבט תש"פת תענית דיבור
נים להצטרף לארוחת הצהריים )חינם( יודיעו בעוד מועד לר' הספרדי באלקנה, המעוניי

, ולהשאיר פרטיהם במזכירה האלקטרונית. התושבים מוזמנים 03-9362408אליהו שפר 
 להצטרף.

 

לכיתת תינוקות באלקנה דרושה מובילה , אחראית, בעלת נסיון בעבודה : דרושים
 .050-3003603שרית,  –עם תינוקות. תנאים מעולים למתאימה. ליצירת קשר 

 

 :2020יולי -2019שעות פתיחת הספרייה ספטמבר 
 

.       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'

 בערבי חג הספרייה סגורה!
מוזמנים להגיע  3-6כל הילדים בני . "סיפורי סבתא" – 17:15ביום ראשון, בשעה    

 לשעת סיפור ויצירה.
לנוחיות קהל הקוראים בספרייה, ניתן לבצע הארכת השאלה והזמנת ספרים דרך    

דרך נוספת . elkana.library.org.il, האתר ללא צורך להגיע בשעות פעילות הספרייה
חפשו אותנו: 'ספריה  .להישאר מעודכנים בנעשה בספרייה היא בדף הפייסבוק שלנו

 ציבורית אלקנה'.
 

 
 

 באלקנה בית המדרש לתנ"ך
 

 מה בין שמשון לדוד – גורי אריות הנלחמים באריות
 .המכללה האקדמית הרצוג, ד"ר יעל ציגלר

 

בדיוק בבית  19:30בשעה  22/1/20כ"ה בטבת,  ההרצאה תתקיים, אי"ה, ביום רביעי,
 .₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות . הכנסת אשל אלקנה.נא להביא ספרי תנ"ך

 .הציבור מוזמן
 

http://elkana.library.org.il/


 

 
 

 סדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק

 

הרשות לקידום מעמד האישה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות    
מערך מעוף, מזמינים אתכן להירשם לסדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק. 

 אם לא תדעי, לא תרוויחי!
, בבניין 15:30-20:45, בין השעות 22/1/2020-הסדנה תתקיים ביום רביעי, ה  

 , בני ברק.30צ'מפיון, רחוב ששת הימים 
 . ₪ 140ש"א ובעלות של  7הסדנא בהיקף  *
, להרשמה ופרטים נוספים לחצו על הקישור *

https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a. 
 

https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a
https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

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

 
 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לאסנת ורפאל כהן, להניה ואריה * 

 הרצלינגר, להולדת הנכדה, בת לדפנה ושי כהן.  
 לחנה ודוד באום., להולדת הבן, נכד לרחלי ואורי פולק* 

 
 
 

 

 

 מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים, ואירוסיהם
 

 לרחל ואבישי דאום, לנישואי עפרה עם אריאל גנז.* 

 .* לסלין ומלאכי מיכליס, לנישואי מיכל עם יהודה הנשקה

 מזל טוב לבר/בת מצווה
 

 לאראלה ושמואל מיכאלי, לבר המצווה של הנכד * 
 בנימין יוסף, בנם של הרב לירון ודליה מיכאלי.  

 

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

