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 18.12.20 |תשפ"א  ג' בטבת | מקץפרשת  | 1049 'ליון מסיג

 ד"ר יעקב ברבר
 .חלומות המופיעים בספר בראשיתבמקבץ ה, האקורד האחרוןמופיע חלום פרעה שהוא  פרשת "מקץ"ב   

 את ה' על עתיד ישראל.מ רמזבחלום זה חז"ל ראו 
 

 החלום ופשרו
 .והתלמוד מאז ימי המקרא ,נמצא במחלוקת ביהדות החלומות פשר   
רֹב " :בקהלתכפי שמוצאים דברים בטלים, בחלום  שראויש     יל בְּ סִּ קֹול כְּ יָּן וְּ נְּ ֹרב עִּ א ַהֲחלוֹם בְּ י בָּ כִּ

ים רִּ בָּ ֹרב ֲחֹלמֹותובפסוק אחר נאמר : ")פס' ב'(, "דְּ י בְּ א   כִּ י ֶאת הָּ ה כִּ בֵּ ים ַהרְּ רִּ בָּ ים ּודְּ לִּ א-ַוֲהבָּ רָּ ים יְּ  ." )פס' ו'(ֹלקִּ
 : פר' וישבאומר בפירושו להלבוש האורה", המכונה "בעל  מרדכי יפה הרב בפרושו של מצאנו חיזוק לכך

 ."ב החלומות הם דברים בטליםושר ,דבר ידוע הוא וכולי עלמא ידעי זה"
ים : " כהונאהחלום להנביא מתייחס זכריה  ,נביאי השקרבכאשר מדובר      מִּ ַהּקוֹסְּ רּו ָאֶון וְּ בְּ ים דִּ פִּ רָּ י ַהתְּ כִּ

זּו ֶשֶקר ַוֲחֹלמֹות  וְּא חָּ ין ֹרֶעה ַהשָּ י אֵּ מוֹ ֹצאן ַיֲענּו כִּ עּו כְּ סְּ ן נָּ מּון ַעל כֵּ ַנחֵּ רּו ֶהֶבל יְּ ַדבֵּ  .(.ב. זכריה י)" יְּ
להתייחס לחלומות. אחת  כיצד ומציג עמדות שונותהתלמוד במסכת ברכות )דף נ"ה(, דן ארוכות גם    

אין אדם " ..לו לאדם אלא מהרהורי לבו". "אין מראין :דברי רבי שמואל בר נחמני על מתבססתהדעות 
 .ה"בדברים כגון אל מהרהרים,שהרי אין בני אדם (המחט) "חולם על עץ דקל עשוי זהב או פיל הנכנס בקוף

אמר רב הונא בר אמי " :יםלהעברת מסר , יש  המייחסים לחלום משמעות רבה ורואים בו "צינור"מאידך   
 (. ב.ה"נ ברכות).ילך ויפתרנו בפני שלשה" –אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה  אמר רבי פדת

בפני אישים מרכזיים  התגלות הקב"הל קשורה ,החלום מהות דעה יותר דומיננטית של חז"ל בתפיסת   
נָּן "כמופיע אצל משה רבנו:  .במקרא ַעּמּוד עָּ ָאה  ...ַויֵֶּרד ה' בְּ יֲאֶכם ה' ַבַּמרְּ בִּ יֶה נְּ הְּ ם יִּ י אִּ רָּ בָּ א דְּ עּו נָּ מְּ ַוֹיאֶמר שִּ

יו ֶאתְּ  לָּ ע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בוֹ אֵּ כמו  – והגוייםאצל האבות, הנביאים, גם כך מוצאים ו.(ו'-'ב, ה"במדבר י)" ַודָּ
 ובלעם. אבימלך

ים; " -בפרשתנולפסוק הראשון  ר' יצחק אברבנאלאת התשובה בוויכוח זה, ניסח     נַָּתיִּם יָּמִּ ץ שְּ ּקֵּ י, מִּ הִּ ַויְּ
ד ַעל נֵּה ֹעמֵּ הִּ ם, וְּ עֹה ֹחלֵּ ֹאר -ּוַפרְּ סגירת  – עבר, לוקח אותנו למסע בין חלומו של פרעהבפסוק זה  ." ַהיְּ

 של עם ישראל. ,הקרוב והרחוק ,את  עתידו החוזה – לעתידהמעגל ומימוש חלומות יוסף, 
 סוגי חלומות: 3על  הוא מצביע

 ."חלומות שאין בהם ממש" :חסרי אחיזה במציאות – חזיונות דמיוניים
 ."מהדברים העתידין לבוא...מחשבות האדםבהעולים " – ונות אישייםיחז
 ."ויביע עצמו התפעלות גדולה...יבוא מסודר ונכוןו". ..מסודרתוהנחזים בצורה  מאת ה' – ונות נבואייםיוחז
: " ויהי בבקר אצל פרעה בהתעוררותו מחלומובפרשתנו מוצאים  ,חלום אלוקימציינת ה התפעלותה   

הביא את יוסף  ,כישלון החרטומים בפתרון חלום פרעה". ויקרא את כל חרטומי מצריםותפעם רוחו וישלח 
א ֹלהִּ  :לפותרו, לא לפני שהבהיר לפרעה פעמיים ת ֲאֶשר הָּ גִּיד"אֵּ עֹה ים ֹעֶשה, הִּ ַפרְּ יב" "לְּ דָּ עָּ ים, יֲַענֶה   לְּ ֹלהִּ א 

עֹה-ֶאת לֹום ַפרְּ מעצימה פרעה,  מעורבות הקב"ה בחלום , מסבירים חז"ל, כיכ"ו(. מרגע זה ."ז, ט)בר' מ"א "שְּ
מקבל תפנית  המהלך .תולדות עם ישראלב את התהליך ההיסטורי את משמעות המהלך האלוקי, המנווט

 שנה כעם.  400המובילה לירידת שבטי ישראל לגלות מצריים, ויציאתם כעבור 
 יוכלו להתגשם במהרה. הקודמת, והחלומות שהדחקנו שנזכה לחזור לשגרת חיינו יהי רצון  
 

 17:20 יציאת  שבת         16:18 כניסת השבת

ר  ֶׁ יד ְלַפְרעֹ האלוקים"ֵאת ֲאש  ה, ִהג ִ  ה"עֹש ֶׁ



  
 
 
 
 
 
 
 

 שומרים יחד על אלקנה בריאה וירוקה! –ערבות הדדית באלקנה 
 

  ם!תושבים יקרים שלו   
 ! ! איש שנענו לבקשתנו והגיעו ביום ראשון האחרון לבדיקת קורונה באלקנה722-כל הכבוד ל   
החשיבות להישאר אלקנה ויישובי הסביבה מוכיחים פעם אחר פעם את החשיבות בהקפדה על הכללים ועל    

  .מוגנים וירוקים
שכלל לא  ,חולים מיישובי הסביבה )לא מאלקנה( ללא סימפטומים 7בזכות הבדיקות שנערכו הצלחנו לגלות    

ידעו שהם חולים. גם בבדיקה הקודמת שערכנו לפני כשלושה שבועות התגלו מספר חולים שלא ידעו על כך. 
 בזכות זאת הצלחנו ב"ה לעצור את שרשרת ההדבקה ולבודד את מי שהיה צריך!

שיצאו  אמנם אלקנה מוגדרת עדיין ירוקה, אך מודל הרמזור, הקובע את הצבע, נמדד על פי כמות הבדיקות   
  .חיוביות לקורונה מתוך סך הבדיקות שבוצעו

החשש הקיים שאם מצב התחלואה במדינה ובאזורנו ימשיך, הרמזור ישנה את צבענו לכתום או אדום והדבר    
לכן כל כך חשוב לבוא עם כל בני המשפחה  .ישפיע על פתיחת מוסדות החינוך, קיום פעילויות, עסקים ועוד

 להיבדק!
נה הוכיחה פעם אחר פעם בצורה נפלאה את הערבות ההדדית שלה. הקורונה מחייבת את כולנו, קהילת אלק   

  .מבוגרים וצעירים, זקנים וילדים, ללא יוצא מן הכלל, לאחריות אישית
על מנת לעודד את הבדיקות ויחד עם זאת לחזק את עסקי המזון המקומיים של אלקנה שחווים את משבר    

ברכות לזוכים   .ם בכל פעם שוברים משפחתיים ומחלקים לילדים שמגיעים שקיות הפתעההקורונה, אנו מגרילי
 בהגרלה האחרונה!

, תפעל עמדת בדיקה חופשית לקורונה 14:00-19:00(, בין השעות 20.12 -ביום ראשון הקרוב )ה –שימו לב    
 .)ללא צורך בהפניה(, ברחבה של אולם תרבותא באורנית

, תפעל עמדת בדיקה חופשית לקורונה )ללא צורך בהפניה( 08:30-12:30, בין השעות 25/12ביום שישי הבא,    
 באולם צביה באלקנה )סמוך למועדון גיל הזהב(. 

 חשוב מאד להגיע עם כל בני המשפחות להיבדק!    
 !יחד נשמור את אלקנה ירוקה ובטוחה  

 ראש המועצה, אסף מינצר
 

 ובעולםאלקנה מאירה את הלבבות בארץ 
 

 תושבים וחברים יקרים!   
ם שום הזדמנויות ליזום, ליצור, לחדש ולעודד שיתופי פעולה תרבותיים חמיציאנו כאן באלקנה לא מ   

 ואחרים, ותמיד ברוח טובה ובשמחה גדולה! 
מראש החלטנו שלמרות מגבלות הקורונה והאיסור להתקהל, הרי שאין איסור ליהנות ולשמוח תוך הקפדה    
 הנחיות משרד הבריאות ובוודאי שבחג שמח כמו חנוכה.  על
כידוע לכם, מדי שנה, אנו משתדלים להוות גשר בפני קהלים שונים, מקיימים פסטיבלים של "פנים אל פנים"    

  ומפיצים אחדות ואהבה.
לרשויות לכן, כשיצא הקול הקורא של חברי הטוב, השר לשיתוף פעולה אזורי ח"כ אופיר אקוניס, הקורא    

להציע יוזמות לאירועי תרבות המעודדים שיתופי פעולה אזוריים בין יהודים וערבים, הגשנו הצעה מיטבית 
להקמת פסטיבל ייחודי שטרם נראה כמוהו בישראל ובעולם, המכוון להתמודדות עם נגיף הקורונה, שכידוע, 

 אינו מבדיל בין תושבי לאומים שונים. 
ניצחון האור המשותף של כולנו  –פנים מתקיים השנה בסימן 'מאירים את הלבבות' על כן, פסטיבל פנים אל    

 על הקורונה! 
 לשמחתנו הרבה, אלקנה זכתה להיות בין עשר הרשויות במדינה שזכו בקול הקורא!    
תודה לכאלפיים המשתתפים שצפו בשידור החי באירוע המרכזי של הפסטיבל. באירוע, בו הפכנו את אולם    

הלא הוא אדיר אפל, שדאג לתאורה ברמה  –עצה לאולפן אמיתי עם תפאורה ובסיועו של האדיר מכולם המו
 הי"דהגבוהה ביותר, פתחנו בהדלקת הנר השביעי של חנוכה על ידי חברנו שילה הרשושנים, אביו של יואב 

ר לשת"פ אזורי ח"כ קיבלנו את ברכתו של הש. בליווי מוזיקלי מעולה ונעים של הגיטריסט חייקי מובשוביץ
אקוניס, וכן ברכות מיוחדות שנשלחו אלינו מנשיא הקהילה היהודית בבחריין ומראש הקהילה היהודית באיחוד 

 האמירויות וכן מראש חמולת ג'עברי בחברון, השייח אשרף ג'עברי. 
, הפליא בדבר תורה בשפה הערבית והעברית לכבוד חג החנוכה. לאחר מכן כמו כן חברנו, הרב צחי פנטון   

נהנינו ממופע אינטימי של רמי קליינשטיין על הפסנתר. תודה גדולה לחברתנו רינה שרון על ההנחיה המקצועית 
 והרהוטה! 

ות, מעגלי משאיות שמחה מקפיצ –הפסטיבל שהתחיל השבוע יימשך גם בשבוע הבא ועוד נכונו לנו הפתעות    
שיח, שירת המונים, זיקוקים, מופע לייזרים, מופע סיום מרהיב ועוד! כולם מחברים בין דתות ולאומים ברוח 

 הפסטיבל.
 אז כל שנשאר לנו, הוא להשתתף וליהנות ובחג האורים שבו אנו מצויים ולהמשיך להפיץ את האור שבלבבות.   
 י של הפסטיבל:אשמח לשתף אתכם בדברי שנשאתי באירוע המרכז   
אני שמח לפתוח עמכם הערב את האירוע המרכזי של פסטיבל מאירים את הלבבות. הפסטיבל כשמו כן הוא    

 בא לבטא את שיתוף הפעולה האזורי והעולמי. 
העולם כולו נאבק בשנה האחרונה בנגיף הקורונה שמשפיע על כולנו, בני כל העמים וכל המגזרים. אנחנו    

 ף פעולה עולמי, בעזרת האור הגדול שנאיר, אנחנו נתמודד ביחד, ובעז"ה גם ננצח.מאמינים שבשיתו
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

ביוזמה משותפת של המועצה המקומית אלקנה ושל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בראשותו של חברי           
, אנחנו מקיימים את הפסטיבל הזה, שכולו הוספת אור ועידוד שיתופי פעולה הטוב השר ח"כ אופיר אקוניס

 אזורי. 
בשם כולנו, אני מבקש להודות למשרד לשיתוף פעולה אזורי ולשר אקוניס ולעובדי משרדו על התמיכה    

 העקבית והחשובה.
נה וגם הערב בפסטיבל אלקנה ידועה בהובלתה פרויקטים משמעותיים של חיבורים, כך אנו נוהגים מדי ש   

פנים אל פנים, בחיבור קהלים שונים למען מטרה משותפת ומאחדת. אני מבקש להודות לחברינו במפעל הפיס 
 ובאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה על התמיכה באירועי הפסטיבל.

רות מוסיפים והולכים, כדי אין מועד מתאים יותר מחג החנוכה, חג שבו אנו מדליקים את החנוכיות והנ   
 לערוך כאן באלקנה את הפסטיבל "מאירים את הלבבות". 

בפסטיבל ישתתפו כולם, יהודים וערבים, ישראלים, פלסטיניים, ואפילו חברינו באיחוד האמירויות    
 ובחריין.

י מבקש לברך ישראל שהנה אור לגויים פועלת ברוח של שיתופי פעולה וכריתת בריתות עם עמי האזור, ואנ   
הסכמי השלום שחתמו  –את ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלת ישראל על כריתת הסכמי אברהם 

 בחודשיים האחרונים עם איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו ועוד.
 יחד נמשיך ונעודד שיתופי פעולה.    
 יחד נמשיך ונאיר את הלבבות וננצח את הקורונה!    

 

 

 
 פעילות הנוער בחנוכה

   

של גרעין אריאל ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד וסמינריון לצוות   נחשוןהתקיים סמינריון לצוות  השבוע    
 .הדרכה

 חנוכה לשבטים השונים. של שוטפתה פעילותבנוסף התקיימה ה   
קיימה ערב גיבוש והכשרה למדריכים האלופים בסוף שבוע  הקומונרית הלל אלקסלסיקיימה  'עוז'בתנועת    

 שעבר.
כל הכבוד למדריכים ולילדים . המדריכים קיימו השבוע מסיבות חנוכה לשבטים עמישב וחמדה בנים בנות   

 המתוקים שמתמידים ומגיעים!
 מסיבות חנוכה התקיימו במועדון הנוער "הפרהסיה" בהובלת רכז הנוער הרב שמרון חזן.   
ויחד עם משפחת פוני קיימו הבנות ערב שירה לזכרה  ,'הנני'ברסטל קיימה מסיבת חנוכה לשבט  משפחת   

 של אביה פוני ז"ל לכבוד יום הולדתה שחל ביום חמישי.
 .כל הפעילויות התקיימו תחת ההגבלות והנחיות של משרד הבריאות   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ההרשמה נסגרה – ליין האהוב אנטולי מופע זמר עם

שירים ישראליים, רוסיים, אופרה, חזנות . תכנית מוסיקלית שמורכבת מיצירות ז'אנרים שונים של מוסיקה   
 .ויידיש

התכנית  .בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל 19.12.20פלוס במוצ"ש פר' מקץ  50יגיע למועדון  אנטולי   
 .בחסות הרשות הלאומית לתרבות האידיש

 

חוגי הספורט לנשים וגברים וחוג יוגה על כיסא בימי שני ורביעי בשעות הבוקר ולאחר מכן ארוחת בוקר    
 .050-6344894או ליהודית  052-2577217לפנות לרוחי לפרטים נא  קלה והקרנת סרט נבחר.

 

 ללא תשלום –קבוצת "סורגות קהילה אלקנה" 
אם את רוצה לקחת חלק במיזם זה אנא שלחי הודעת ווטסאפ לרכזת הקבוצה  .16:00בימי שני בשעה נפגשים 

 050-5306060ציפי הלפרט 
פתוח לכולם ללא תשלום  .אסטרטגיה וחשיבה עם נבו מזרחימשחקי  מתקיים חוג 17:00בימי רביעי בשעה    

 .בהרשמה מראש אצל רוחי או יהודית
 

ללא תשלום בהרשמה מראש אצל ג'ולי  במועדון. Book Club-מפגש של ה 18:15בשעה  23.12ביום רביעי    
 052-3643898בורנשטיין טל' 

 

 ZOOM -)עם קישור ל 19:00וביום שלישי בשעה  11:00סרטים מוקרנים במועדון בימי שני ורביעי בשעה    
 שמות הסרטים מפורסמים בקבוצת וואטסאפ ייעודית )ניתן להצטרף לקבוצה(.. כדי לראות מהבית(

 
 2מתקיימים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ברח' גיבורי ישראל  חוגים חדשים

. (2577217-052)ניתן עדיין להצטרף לפרטים רוחי  שירילי נחפילאטיס נשים עם  8:15יום ראשון בשעה    
 ש"ח בלבד. 70ש"ח ומחיר לחברי מועדון  100מחיר לחודש: 

מחיר . (3271730-052)ניתן עדיין להצטרף לפרטים ברכה  פלדנקרייז עם ברכה לשם 17:00יום ראשון בשעה    
 (ZOOM-שיעורים ב ₪3 )כולל אפשרות להצטרף לעוד  160לחודש 

₪ כולל  50 –התשלום לכל שיעור בנפרד  .סדנת פיסול בחימר רך עם ברוך לוין 18:00יום ראשון בשעה    
 ש"ח. 30חומרים והמחיר לחבר מועדון 

 

 פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מהכורסא 50מועדון 
 הרצאות העשרה לצפייה מהבית שמתחלפות מידי שבועיים. 8

 :13/12/20-27/12/20לתאריכים הרצאות 
 .אור לי אלדובי – המטבח האיטלקי והמאהב הלטיני ●
 .מנחם טילמן – פרשת עסק הביש במצרים ●
 .ד״ר אפי זיו – הוילות והארמונות של משפחת מדיצ׳י ●
 .רחל ספיר – בשם האהבה, אנקדוטות מתוך המיתולוגיה היוונית – האולימפוס ●
 .רוני ינובסקי – קובה :יעדים מרתקים בעולם ●
 .הד"ר אבשלום קור בסיפורים קטנים וגדולים על החנוכה – ביוונים נלחמנו ולנו הניצחון ●
 .ד״ר אפי זיו – יצירות האומנות שהותירו שתי מלכות צרפת קתרינה ומריה ●
 .רחל ספיר – נהגים ומושגים שמקורם מיוון והמיתולוגיה היוונית – בין מציאות לדמיון ●
אתם יכולים לפתוח  הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור. ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט.   

 /https://lecturesonline.co.il/elkana ולצפות במחשב, בסמארטפון, טלוויזיה חכמה, וטאבלט. באתר
₪ ניתן להעביר בהעברה  20תשלום להרצאה  ההרצאות בכורסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון.   

-050או בביט לטלפון:  נהעמותת גיל הזהב באלק 530880חשבון מספר  414סניף  20בנק מזרחי  בנקאית:
 יהודית מוזס )נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה(. 6344894

 

 .נא ליצור קשר עם יהודית מוזס – ₪ לשנה 500בעלות של  המעוניינים להצטרף למועדון כחברים
 

https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספריה מגיעה 
 אליכם הביתה!

 

 ...לדרך יוצא חדש מיזם
 אליכם שמגיעה קהילתית ספריה

 .לשכונה
 !!!!תקנון אין –הוא  התקנון

 לקחת, אפשר
 להחזיר. חייבים לא

 !להוסיף כדאי
 לאיזה שבוע בכל נודיע אנחנו

 .נגיע שכונות
 !הפרסומים אחרי עיקבו

 

מנהלת תחום , קרינה בן דוד
, ההתנדבות

mitnadvim@elkana.org.il 
 

 

 דודו דוידוביץ'ו דורין
 3רחוב ניצנים , במשכנות אלקנהדיירים חדשים 

 

ליעד בן , עם ילדיהם 29.9.2020 א בתשרי,"י נכנסו לביתם החדש למחרת יום הכיפורים, דוידוביץ'ודודו דורין   
לומדים בבית ספר "כרמים" , ה8-ני האופק אליעזר בואלנתן יצחק  , והתאומים, לומד בישיבת ימ"ה באלקנה13

 באלקנה.
מורה לספרות ולשון בחטיבת , ודורין, במקורה מגבעת שמואל, היא עורך דיןדודו, מכפר סבא במקור, הוא   

 פתח תקווה.לאלקנה הגיעו מ ביניים.
 לאלקנה?  מה הביא אתכם   
רצינו לעזוב את העיר ולעבור ליישוב. חיפשנו מקום שקט ואיכותי שיענה על הצרכים שלנו כמשפחה, ואלקנה "   

 ".נראתה לנו מקום כזה. אנו שמחים על השינוי ועל המעבר לכאן
   אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?  
יפים, אווירה טובה ונעימה בקהילה, אנשים מאירי פנים יישוב גדול, מטופח ומתפתח. איכות חיים, נופים "  

 ."ואכפתיים, ומוסדות חינוך טובים
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 יעל רוגובסקי
 

 מרק עגביות ובטטה
 

 חומרים
 .חמאה םגר 50
 .שיני שום 5
 .כפות שמן 3

 .כרשה
 .גזרים 3
 .בטטות 3
 .כפות סוכר חום 2

 .מלח, פלפל
  .אבקת מרק פרווה

 .בזיליקום
 .כוסברה

 .רסק עגבניות
 .בצלים גדולים קצוצים 2
 .)רצוי לחלוט ולקלף( עגבניות מרוסקות 8

 כארבעה ליטר. –מים 
 

 אופן ההכנה
)להיזהר שלא  ממיסים את החמאה ומטגנים את השום הכתוש   

 .יישרף(
אני ) להוסיף את השמן ולטגן את הבצל הקצוץ. להוסיף את הגזר   

את קוביות הבטטה ואת את הכרשה, (, אותו במעבד מזוןפורסת 
 יות המרוסקות.נהעגב

 תוך כדי בחישה. קותלאדות כעשר ד   
להוסיף מלח, סוכר, פלפל, כמה כפות אבקת מרק בטעם עוף ורסק    

 עגבניות.
 לערבב היטב ולהוסיף את המים לפי ראות עיניכם.   
 עה על אש קטנה.להוסיף את הבזיליקום והכוסברה ולבשל כש   

ניתן לשים צנצנת רוטב עגבניות לפסטה עם בזיליקום ובקבוק רכז 
 עגבניות.

 ניתן להוסיף שליש כוס אורז לרבע השעה האחרונה של הבישול.   
 !בתיאבון

 
)נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה 

. pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל  – במתכונים ממטבח
 נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(

 

 המדרשה לנשים אלקנה

 
השיעורים במדרשה לנשים   

באלקנה ממשיכים במרץ רב 
ובמלוא העונג, ומאז תחילתו של 

אנו לומדות  –נגיף הקורונה 
לקיומה  20-בזום. זוהי השנה ה

 של המדרשה.
 100-המדרשה מונה למעלה מ   

נשים יקרות, שכל חשקן הוא 
לימודי תורה ויהדות, והיא 
פועלת אחת לשבוע, בימי שלישי, 

 .9:00-12:00: בין השעות
 

 התכנית ליום שלישי, 
 :22.12.2020ז' בטבת 
 הרב אביחי קצין. – 9:00-9:45

 הרב צחי פנטון. – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 
כל בנות ונשות אלקנה ויישובי    

הסביבה מוזמנות להשתתף 
בשיעורים. מי שעדיין לא רשומה 

מוזמנת בשמחה להתקשר  –
, אני אכניס 050-2282358לחנה 

אותה לקבוצה המקסימה הזאת 
ואת תוכלי להנות משיעורים 

 נפלאים, חשובים ומעניינים.
 

 ריית אלקנהספ
 

 חת לקהל.בשעה טובה ובשמחה רבה הספרייה נפת  
 . ניתן להגיע לספרייה לצורך השאלת ספרים.20/12טבת, בה'  הקרוב, החל מיום ראשון   
לצורך השאלת ספרים  ושמירה על מרחק, השהייה בספרייה לפי הוראות התו הסגול, מחייבת עטיית מסכה   

 קבו אחר הפרסומים.יאנא ע. הפתיחה תישלח ע"י הספרייה יהודעה מסודרת לגב דקות בלבד. 15ולמשך 
 

 :ות הפתיחה של הספרייהשע
 16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 

 9:00-12:00שני: 
 16:00-19:00שלישי: 
 9:00-12:00רביעי: 
 16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי
 9:00-11:00 :שישי

אנא צרו עימנו קשר ואנו נביא את הספרים המבוקשים  – הגיע לספרייהבמידה ואתם בבידוד ואינכם יכולים ל  
 .03-9362122: לפרטים נוספים אליכם.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 טיול אחרי צבא? יש לנו ארץ נהדרת!
 
 

 הקורונה נפלה דווקא על השחרור שלכם??
 מה יהיה עם הטיול הגדול?

 לזה אין לנו תשובות.
 מה אפשר לעשות בכל זאת?

 .lat's walkבואו לשמוע את עומר מחברת 
 כי יש לנו ארץ נהדרת

לקבלת קישור לזום ותזכורת לפני ההרצאה, יש 
 .050-7423512לשלוח הודעה לריקי בן פזי 

 

 ל אחד והטיק שלוכ
מרכז הצעירים מזמין אתכם להשתתף    

במפגש "שוויון בסלון", שיזכיר לכולנו לקבל 
את עצמנו, את השונה מאתנו ולחיות את 

 החיים על מלא...
 // זום. 20:30//  24.12יום חמישי //   

לקבלת קישור לזום ותזכורת לפני ההרצאה,    
 .050-7423512יש לשלוח הודעה לריקי בן פזי 
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 לידות
 .נכד לשרה ושייקה רייך ,להולדת הבן אימרי ,לאורית והלל מוסמן

נכדה ליוסי ליברמן ורינה ז"ל, נינה למאיר  ,להולדת הבת הילי רינה ,לצליל וישראל אביטן
 .ליברמן

 להולדת הנכדה ֲאִחינַֹעם, בת למרים ואורי. ,לשלומית וצביקה רוזן
 .להולדת הנכדה, בת לצביקה ומיכל גולדס להדרה ואהרון גולדס

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

" תפסטיבל מאירים את הלבבובוע ב"רמי קליינשטיין בהופעה הש

 בבניין המועצה
 

 (2שולחנו של ראש המועצה' בעמ' ')על הפסטיבל, במדור 


