
 

  

 .מתנדבי אלקנה מוזמנים לערב הוקרה

 !!בואו בשמחה

 ".נתינה שבונה קהילה" ,יחידת ההתנדבות
 

 

 

 

 (31.1.2020)  ף"תש ה' בשבטבס"ד, 

 

   17:52  – השבתצאת  . 16:52  – כניסת השבת
 
 

     1037 גיליון מס'

  באפרשת 

 

 



 

השבוע נפגשו צוות   
מועדון היולדות 
באלקנה לערב גיבוש 

 ושיחה.
הן שוחחו על הדרכים   

לקדם את המיזם וזאת 
על מנת לתת מקום 
נעים ומעשיר עבור 
 היולדות שלנו באלקנה.

במהלך הערב נהנו   
המתנדבות מארוחת 

 ערב טעימה.
נירית  – תודה לכן  

תורגמן, חנה שמרלינג, 
נעמה גורמן  מזל חזן,

 ושרה כץ על פועלכן!
 

 ערב צוות! -מועדון יולדות באלקנה

 

 
 



 
 

 בני עקיבא

המחלקות לביטחון , �💻�במסגרת אירועי שבוע גלישה בטוחה                               
קהילתי אורנית ואלקנה מזמינות את סניף בני עקיבא אלקנה להצגה ב"תרבותא" 

 בנושא שיימינג ברשת.עוסקת הצגה  ."עד להודעה חדשה": באורנית
נקודת מבטו של תלמיד שהרס את חיי חברו הטוב הצגת יחיד המספרת ממדובר ב   

 ביותר על ידי הכפשה ברשת.
המדריכים ישוחחו בפעולת השבת עם החניכים על הנושא וגם לאחר ההצגה יהיו    

 מעגלי שיח עם המדריכים.
 

 צוות עשייה לזכר סרן אריאל חובב הי"ד
 

בהובלת צוות היו"רים עין אריאל וו בשבט בהפעלת צוות גר"השבוע התקיים הפנינג ט   
 .של מחנה קו לחיים לצורך איסוף כספים למחנה המתקיים בקיץ

 .יישר כח לכל בני הנוער שעסקו בשמחה בתפעול ההפנינג   
 

 ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א'

 

 ה!באלקנבשעה טובה נפתחה ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א'    
לחוברת . 16/2/20ילדיכם, ולא יאוחר מיום על מנת שנוכל להיערך אנא הקדימו רישום    

 –ההרשמה האינטרנטית באתר . http://bit.ly/2U9Sar8 –הרישום ולפרטים מלאים 
http://bit.ly/36yfn9l. 

תושבים חדשים או כאלו שעתידים לעבור לקראת שנת הלימודים הקרובה, ואינם 
 ת:ההרשמה באמצעורשומים בת.ז. כתושבי אלקנה, 

אבישג  –רישום לכיתה א' . ronit@elkana.org.il 03-9151214רונית  –רישום לגנים   
03-9362264 mmdelkana@walla.co.il. 

 מועצה מקומית אלקנה
 

כל הפרטים באתר המועצה  עידכון לגבי מיגון שמשות הרכב במימון המדינה.
https://www.elkana.org.il/index.php . לשאלת בנושא חריגים ניתן לפנות לנדב מלכה

 .02-6211999במשרדי המועצה, 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2U9Sar8%3Ffbclid%3DIwAR2qXkFG5JQW9U-8cZf12PFvi4XRhuQpnSOQSI1dYWO6VfYnsFhBScaczVQ&h=AT23bZZYSZdE2m7_P2xNxKHAR-N2o7EDR9P8d2hmMX_qNqXqmbloiRl5GyL4M5SuFc1ZsRu2bcOuEu-Q1tRPS3y8xr1XPDBYy4Bf96de_-Xhu4DKdS9oGaS2jyuRhjeCrpSFqIxdpkvZUXTdtMSplY_0j7z_YH_nRINeu0Ok9BOa28Qk6t5rEx8JTWgKz3h3L06rA1yEKCesna29j57fgcaQQ7MixY15UOXAKnXhdZK3H8bJn-Lg7fZ3iOIOIwpzGesOnzgimQ9zTAtCVU45cCjnyIwZjYrUeQkQecfauB0z9eDQbp_CLzsZpEEdoD0Ej4EdMUvQmJ1uTitHPgKNvJ1xkbMVOGiodOHxX2gcMxE1AbdHmAz27ZNrAk7KPyP11UmQ7o99DnkmMTSxmxcZyUrJxkcmxnqsQqp5_hhyZawHCFEzZ-EO8ZY1DKofTXsyh5xjjPcDrLX5I1-jz56gEmQE9SYm6o3q3DSut6g5a_YDJnAC_jNWQ1HjGo7YheFSfJz1uk4LsNHzlXEFE9oo0Q8sVL8edQHhPe9T5fyaGnKOKxRQ8GfWLUu98OA9N_vLywDY6La5sXJFlDPXn-YnOypYeX0hgL6TErsaB-7_OQKSgnh4OPlxsobe-aYT9HWlvIPC
https://bit.ly/36yfn9l?fbclid=IwAR2dDkivSxrYCOaxWxjsd1C0EOQATvJDTQxAiXRCOFghn74l8wu8kzKgC0g
https://bit.ly/36yfn9l?fbclid=IwAR2dDkivSxrYCOaxWxjsd1C0EOQATvJDTQxAiXRCOFghn74l8wu8kzKgC0g
mailto:ronit@elkana.org.il
mailto:mmdelkana@walla.co.il
https://www.elkana.org.il/index.php
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 20:00בשעה  2.2.20' בשבט זראשון  יום

 קתדרה –תעלומות בהסטוריה היהודית 

 כוכבא במהלך הדורות?-נעלם בר לאן :הנושא .פיינרמן אוריאל עם
 

 10:30בשעה  3.2.20יום שני  ח' בשבט 

 חוויה מהספרים
 הטנק/אסף ענברי.הספר:  מלכה שיינברג.עם 

 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  4.2.20שלישי ט' בשבט יום 

 מועדון הסרט הטוב

 הסרט: יפורסם בהמשך.
 

  5.2.20יום רביעי י' בשבט 

 טיול נטיעות 
 אין שיעור של הרב אנגלמן. יוגש כיבוד קל לאחר חוגי הספורט.

 

 9:00בשעה  6.2.20יום חמישי י"א בשבט 

 שידור חוזר מועדון הסרט הטוב

 .10:30בשעה 

 סדנת תיאטרון -"עושים סצינה" 

 )לרשומים(.
 

 20:30בשעה  8.2.20מוצ"ש פר' בשלח י"ג בשבט 

 ערב זמר עם אודי מילוא

 שירי נעמי שמר.
 

  18:15בשעה  9.2.20יום ראשון י"ד בשבט 
The Book Club 

 .The Weight of Ink by Rachel Kadishשם הספר: 
 

 20:00ובשעה 

 חוויה מהמוסיקה
 סערות.: הנושא ומר.עם אפרת פר

 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 טיול נטיעות
 .לסיורים עם קשת יונתן ביחד עם המועצה הציונית מזמינה את הציבור  +50מועדון 

 .05/02/20ביום רביעי י' בשבט אי"ה  סיור נטיעות של המועצה הציונית יתקיים 

 
 



 צפת, אז והיום
 .יציאה מרחבת נחלת הבנים   7:15

 .נטיעות יער ביריה – 9:30 
 .טקס במצודת ביריה – 11:00
 .הליכה למערת אביי ורבא, תצפית מרהיבה ולא מוכרת – 11:30
 ת(.ארוחת צהריים עצמאית )צפ – 12:30
 ש.ירידה לעמק החד ,ונסיעה לעמק התכלת – 13:00
 ן.אדיר על אזור גליל והלבנו תצפית בהר – 15:00
 .חזרה משוערת – 19:00

  

באחד מפעילויות  הרשמה ותשלום אצל יהודית מוזס. ש״ח 50 – עלות למשתתף
 .052-2577217או אצל רוחי בטל'  המועדון.

 
 

 

 לחברי קופ"ח מכבי, לאומית ומאוחדתשעות קבלה 

 

 ון: חל שינוי בשעות הקבלה להלן העדכ 26/1/2020מתאריך  החל 
 .17:00-19:30 – יום רביעי.      7:30-9:00  – יום שלישי.     17:00-19:30 – יום ראשון
 .פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה                                     .7:30-9:00  – יום שישי

 

 :2020יולי -2019שעות פתיחת הספרייה ספטמבר 

 

 עות פעילות הספרייה:שינוי בש 29/01/20החל מיום רביעי,    
. 09:00-12:00 – יום ג'. 09:00-12:00 – יום ב'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'   

. 11:00-09:00 – יום ו'. 18:45-16:00, 12:00-09:00 – יום ה'. 19:15-17:15 – יום ד'
 בערבי חג הספרייה סגורה!

כל הילדים המתוקים  .שעת סיפור "סיפורי סבתא" 17:15, בשעה 2/2ביום ראשון,   
 מוזמנים! 3-6בני 

 

, ב' בשבט תש"פ, התקיים בבית הכנסת שבועהביום שלישי  תענית דיבור
התחלנו בתפילת שחרית וסיימנו בהקפות  הספרדי כמידי שנה יום תענית דיבור.

על טהרת ועשינו סעודות בוקר וצהריים  ובתקיעת שופרות, וביניהם אמרנו תהילים
 .השתיקה

 . מרא דאתרא הרב שטרן כיבד אותנו בדברי תורה ועידוד, וסיימנו בתפילת ערבית   
 .ר' אליהו שפר זוהי עוד נקודת אור בהיסטוריה של אלקנה.   

 
 

 

 

 
 

 כוס תנחומים
 

 .על פטירת האח ,אורה משה* ל
 .על פטירת האחות ,לברכה ברבר* 

 

 לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםום ינחהמק  
 מכל בית אלקנה                                                                              

 



 

ההרשמה . צילום בסמרטפון עם הצלם ברוך גרינברג תביום ראשון בעז"ה תתחיל סדנ
 !לסדנא הסתיימה

 

 נפתחה ההרשמה לט"ובירה ונשירה
 

 עם אביתר ליברמן ועודד סתר. בירה, שירים וינשנושים בכייף! :ו בשבט"סדר ט   
 במרכז צעירים אלקנה. שבטב י"ג 8.2.20מוצ"ש   

  .התכנסות – 20:00
 ו בשבט, שירה בציבור, נישנושים, פירות יבשים, שתיה קלה ובירות."סדר ט – 20:30
 ש"ח, בירה ראשונה עלינו! 15 :מחיר

מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים בפייסבוק או בקבוצת הווצאפ . ס"הרשמה באתר המתנ
 שלנו.

 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 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
 

  ,לחנה ומיקי פריימן ולחנה ודוד באום* 

 .להולדת הנכד, בן לנטע ונתנאל באום  
 בת  ליעקב בז'סקי, להולדת הנכדה,ו לחנה קליינמן בז'סקי* 

 לצחי ונטע בז'סקי.    

 
 

 

 

 ך"לתנ המדרש בית

 נהבאלק

 

על בהמות  –"ָאָדם ּוְבֵהָמה" 
 בדמות אדם בסיפורי המקרא

 

פרויקטי  מנהל, אבי דנטלסקיד"ר 
 וגמערכות מידע ובעל הבל

 ם".העברי ארץ" 
, רביעי ביום, ה"אי, תתקיים ההרצאה

 19:30 בשעה 12/2/20, בשבט ז"י
 .אלקנה אשל הכנסת בבית בדיוק

 

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

 

 מוזמן הציבור
 

 המדרשה לנשים

 ב'אחווה ורעות' 
 

 תכנית הלימודים במדרשה לנשים 
 .4.2.2020ט' בשבט,  ביום שלישי,

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב מאיר גרוזמן  – 11:00-11.45

 

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

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

 ים יקרות. אנו מחכות לכן.נש
 

ית משפחת שושי בב 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 הרבנית רחל שטרן.י "צוריאל ויינתן ע

למד את ספר איוב בבית הכנסת "תפארת צפתי יצחק מ  * ד"ר
  . השיעור מיועד לכל הציבור,16:30בשעה  165-שלום" שכונת ה

 גברים, נשים ובני נוער.
 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה*  

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

 כל שאר השיעורים מתקיימים כסדרם.
 

 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 
   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך   ,11:30
. שבועה   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" בימי 
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