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ָך ִמן"  ש ְׁ עֹון ָקדְׁ ִקיָפה ִממ ְׁ ַמִים,  ַהש ְׁ ָ  ַהש  
ָך ֶאת ו ָבֵרךְׁ ֶאת ָרֵאל ַעמ ְׁ  "ִיש ְׁ

 אורי אדמנית
 

מסיימים את המצוות בספר דברים, ולמעשה המצוות האחרונות  ,ופרשת וידוי מעשרות, ביכוריםפרשת הבאת ביכורים ומקרא    
 בתורה. 

אך, החידוש של ספר דברים הוא המקרא או האמירה הנלווית לביכורים,  מצוות ביכורים ומעשר, מופיעים כבר לפני כן בתורה.  
 מצוות אלו קיבלו מעמד חשוב זה , שמופיעות כסיכום של כל התורה.ננסה לראות מדוע שתי   ידוי בסיום נתינת המעשרות.ווהו

וגם את היחסים הקרובים בין ישראל לקב"ה. הביכורים הם  ,המיוחד בשתי מצוות אלו שהן חובקות גם את כל העונה החקלאית  
 בתחילת העונה החקלאית, והקורא מספר את חסדי הקב"ה מהאבות עד רגע זה. 

 .עשה את תפקידך בברית :ואני דורש מהקב"ה נתתי מעשרות, רות היא בסיום העונה החקלאית, אניומצוות וידוי מעש   
 "השקיפה...וברך את עמך ישראל".

ומצפים  ,סיום החובות החברתיות שלי, מאפשר, מיד, התחלת מחזור חדש של יחסים בין ישראל לקב"ה. אנחנו כאילו האבות  
 . וחיים רוחניים/דתיים חיים גשמיים יים שלם תרתי משמע:לחסדי ה' בשנה החדשה. סגרנו מעגל ח

בין  – מעשר בין אדם למקום. – ביכורים. ראינו ששתי מצוות אלו מסכמות את ההיסטוריה של ע"י ונותנות מבט אופטימי לעתיד 
 אדם לחברו.

 אבל השיא הוא בייחוד של שתי המצוות.  
אנו מביעים את הכרת הטוב שעשה הקב"ה לאבותינו ולנו, ולכן שמחים לפני  – בביכורים כאן מניח משה את יסודות התפילה:  

 הגשם היורד מהשמיים, מסמל את כל תחומי חיינו : ה'. ובמעשרות אנו מתפללים שהקב"ה יברך אותנו ממעון קודשו
 הכל מהקב"ה!!   
 שהיה בינו לקב"ה.משה רצה לסיים את מצוות התורה בהנחלת התפילה לנו, כמו הקשר החי היומיומי    
 במרכז הברית הברכות והקללות.: כך הכין משה את כריתת הברית, בהמשך הפרשה  
לכן יש  תשובה ראשונה היא טכנית: סיום ספר ויקרא היה אמור להיות סיום התורה, מדוע יש פעמיים ברכות וקללות בתורה?  

 וכעת נכנסים לארץ. שם ברית וברכות וקללות.
 את הכל!! חטא המרגלים קטע  
 .אבל דור זה שונה לחלוטין מהקודם, לכן זקוק לברית שונה כעת לפני הכניסה השנייה לארץ, דור חדש צריך ברית חדשה.  

 נראה את השינויים.   
 קללות בחוקותי מופיעות כאקט חינוכי.   

 כועס.הקב"ה מדבר בגוף ראשון. אני אביא ברכות ואני אביא קללות, כאבא טוב שלפעמים גם .1
 פעמים כתוב "אם לא תשמעו", בתקוה שיחזרו בתשובה בין מכה למכה.חמש  כאבא, מחנך, הוא מעניש בהדרגה..2
 בסוף זה לא עזר והם גלו מהארץ. הארץ נשארת שוממה, מצפה לעם..3
 ."וזכרתי את בריתי" – בגלות הם יחזרו בתשובה.4

 , וה' יזכור את בריתו.לעם עבדים מגיע יחס סלחני, ובגלות יחזרו בתשובה סיכום:   
 הקללות אצלנו:   
 ואין אפשרות לחזור בתשובה. ואח"כ כל הקללות מופיעות ברצף ,לא בשלבים. והיה אם לא תשמע...""כאן רק בהתחלה כתוב    
 .חלק מהעונש לעם שהארץ לא שוממה אלא ממשיכה לתת פירות... לכובשים. 3   
 .)רק בפרשת ניצבים( הם לא חוזרים בתשובה בגלות,. 4   
דור המדבר מקבל קללות קשות יותר, ללא נסיון לחנך אותו. מצפים ממנו כדור שני ליותר, ולכן האכזבה גדולה יותר  סיכום:   

 והעונש גדול יותר.
 "אל רחום וחנון"!!: ספר ויקרא ספר הקדושה נכתב מנקודת מבט אלוקית, לכן מכיל יותר את חטאי העם   
משה מדבר, ומתאים את התורה לעם הנכנס לארץ, לכן כשהם מאכזבים ולא שומרים את התורה , הקללות קשות  בספר דברים   

 יותר.
 משה, מנקודת המבט האנושית שלו קשה לו לראות איך יחזרו בתשובה ולכן השלב הזה לא נמצא בפרשתנו.    

 שם האירועים תלויים יותר אותנו לארץ. המנקודת מבט אנושית ומכניס הנכתב ,כמו כל ספר דברים ,פרשתנו :לסיכום
 ואם לא נשמור, ניגלה מן הארץ, ויהיה לנו קשה יותר לחזור לעצמנו ולחזור לארץ..בנו 

 .שבת שלום
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 !באלקנה, זוכת פרס החינוך הארצי, ממשיכים להוביל את החינוך בראש
 

נבחר בפעם השלישית ברציפות!  ,שמחים וגאים לספר לכם על כך שראש ישיבת ימ"ה אורט אלקנה, הרב אודי סט   
 .כמנהל מצטיין מטעם רשת אורט

נכללה פעם נוספת ברשימת בתי הספר המצטיינים שפרסם משרד  ,אולפנת אורט אלקנה ,האולפנה שלנו בנוסף,   
 !החינוך

ך והתפעול בכלל המוסדות שבעבודה מתמדת והשקעה עצומה בתלמידות אנו גאים באנשי ונשות החינו   
 .ובתלמידים מביאים אותם להישגים משמעותיים ומקבלים הכרה והערכה מכל עבר

נערך ערב הוקרה מיוחד שערכה המועצה בשיתוף הסתדרות המורים וארגון המורים לצוותים ביום רביעי שעבר    
 .נו מארוחת ערב ומופע סטנדאפ של צופיה לקסבמוסדות החינוך ביישוב, בו הם נה

 דוד ויו"ר סניף ירקון בארגון -לרגל קבלת פרס החינוך הארצי הגיעו לברך מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן   
 .רייטר-המורים ברכה דאום     

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בפתחה של שנה חדשה, אין די מילים בפי    
כדי לתאר עד כמה אנו גאים ונרגשים לראות 

 !בכל כלי התקשורת את אלקנה שוב בראש
קיבלנו בשמחה רבה ובסיפוק גדול את    

הודעת משרד החינוך על היותה של אלקנה 
בישראל באחוז  1הישוב היהודי המדורג מס׳ 

 !!99.3% –הזכאות לבגרות 
בהתחשב בכך שתוצאה זו כוללת את    

תוצאות הבגרות של תלמידי החינוך המיוחד 
באלקנה ושהשנה הנבחנת היתה שנת 

 !קורונה, תוצאה זו באמת מעוררת השתאות
הדבר מוכיח פעם אחר פעם שבאלקנה לא 
מוותרים על אף תלמיד ותלמידה ומובילים 

 .אותם למצוינות והצלחה
קנה בנתונים שהתפרסמו עולה שאל   

 –מובילה גם בחינוך למצוינות וחדשנות 
לעומת ממוצע  75.7%יח"ל באנגלית ) 5בוגרי 

 27.9%יח"ל במתמטיקה ) 5(, 42.9%ארצי של 
( וכן עם קרוב 16.9%לעומת ממוצע ארצי של 

למאה אחוזי גיוס לצה"ל ולשירות הלאומי 
 .אצל הבנים והבנות

ציון דרך חשוב זה, מגיע חודשים ספורים    
ד לאחר שנתבשרנו על כך שאלקנה זכתה בלב

 .השנה בפרס החינוך הארצי
 –התודות והברכות מגיעות לכל שותפינו    

משרד החינוך במטה ובמחוז, רשת אורט 
ישראל, צוותי החינוך וההוראה במוסדות 
החינוך השונים, למנהלת מחלקת החינוך 
פועה כהן, למנהלי המוסדות, להנהגות 

וכמובן לתלמידים ההורים, להורים עצמם 
  .היקרים והאהובים

ב״ה יש פירות להשקעה  !יש שכר לעמלנו   
העקבית העודפת של אלקנה בחינוך בני 
הנוער, הנוהרים אליה מאלקנה ומכל יישובי 

 .הסביבה
עוד תיערך בדיקה נוקבת ומעמיקה על    

האחוזים שחסרו לנו להשגת התוצאה  0.7%
 .המושלמת;( נלמד ונשתפר

ה של שנה טובה לחינוך באלקנה, בסיומ   
נבקש לאחל לכל התלמידים, המנהלים, 
המורים, היועצים ולבני משפחותיהם שנה 

 טובה בכל המישורים
 ראש המועצה, אסף מינצר

 

 

 !אלקנה שוב ראשונה בחינוך
 



 

 

 

המועצה מקיימת לאורך השנה לימוד ותרגול    
 של מצבים לשעת חירום. 

במסגרת ההיערכות, השבוע התקיים תרגיל    
למכלול אוכלוסייה )מכלול שאחראי לכל הטיפול 

 ברווחה, פינוי בחירום, טיפול במשפחות וכו'(.
מעבר לטיפול של אלקנה בתושביה, אנו    

נדרשים בחירום גם להיערך לקליטת תושבים 
מבחוץ, אם חלילה נידרש לכך על ידי המדינה, 
בעקבות נפילת טילים/רעידת אדמה שתצריך 

 פינוי אוכלוסיה. 
 – באלקנה שני מתקני קליטה לשעת חירום   

יש צוותים המוכשרים ובהם באולפנה ובישיבה, 
 לכך. 

רגלנו יחד עם נציגי פיקוד העורף, יהשבוע ת   
פתיחת  ,משרד הפנים ומשרדי ממשלה נוספים

 .מתקן קליטה בפועל באולפנה
היינו הראשונים במחוז יו"ש וירושלים    

שהפעלנו את מערכת "תיבת נח" של משרד 
הפנים שמתכללת את כל נושא קליטת המפונים 
מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, ומאפשרת 

 ת נתונים של "מפונים" במערכת און ליין.הזנ
התרגיל היה מוצלח ומלמד מאד והופקו    

 לקחים לקראת התרגילים הבאים. 
צור על -תודה גדולה לקב"ט המועצה אלדד מן   

וכמובן לכל עובדי  ,הובלת הלמידה והתרגיל
ובראשם מנהלת  ,המועצה במכלול אוכלוסיה

ם מנהלת מחלקת רווחה ושירותי – המכלול
חברתיים גלית בודנשטיין, לרב היישוב וליו"ר 
המועצה הדתית, להנהלת וצוות האולפנה 

 והתלמידות על הפגנת הרצינות וההשתתפות 
 בתרגיל.    

יישר כח לכולם! ובעז"ה שיהיה להלכה        
 ולא למעשה.

 

 שבעבודה מתמדת והשקעה עצומה  בכלל המוסדות  והתפעול   החינוך  ונשות באנשי  גאים  אנו              
 .בתלמידות ובתלמידים מביאים אותם להישגים משמעותיים ומקבלים הכרה והערכה מכל עבר   
נערך ערב הוקרה מיוחד שערכה המועצה בשיתוף הסתדרות המורים וארגון המורים לצוותים ביום רביעי שעבר    

 .ות החינוך ביישוב, בו הם נהנו מארוחת ערב ומופע סטנדאפ של צופיה לקסבמוסד
דוד ויו"ר סניף ירקון בארגון -לרגל קבלת פרס החינוך הארצי הגיעו לברך מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן   

 .רייטר-המורים ברכה דאום
 

 מוכנים בחירום!   –נערכים בשגרה 
 

 

 



 

 

 

 בבית משפחת רוט תשליך 
 

 .ציבור יקר
את 'סדר  מזמינה אתכם לערוך משפחת רוט 

  ,112ברח' שיר השירים  בחצר ביתם התשליך'
 הקדוש בפינת ההנצחה לזכרו של

 רועי אהרון רוט הי"ד
 שנה טובה וחתימה טובה. מאחלים לכל בית ישראל

 

 

 ב הי"דחוב אריאל  סרן של לזכרו המינים ארבעת שוק   
 

 אריאל סרן של לזכרו באלקנה המינים ארבעת שוק יתקיים השנה גם שנה בכל כמו .️☺תושבים יקרים

 ��מסרו בהמשך! שבת שלום יב הי"ד, עם סחורה טובה ואיכותית, פרטים מדויקים יחוב
 

 ,  יונתן שוואלםשלי ו
 300-תושבי שכונת ה 

 

לאלקנה שוואלם  יונתן ו  שלי    הגיעו   ,
לביתם   מגדלים  מהיישוב  חודש  לפני 

ברחוב   שכונת  8הכרם  החדש  עם  300,   ,
התאומים   ילדיהם:  ושגב,  ארבעת  יועד 

פז, בן  .  בית ספר כרמיםלומדים ב,  7בני  
הדסתלמיד  ,  5 וגן  שנה, .  חצי  בת  משי, 

 . עליזה רייךבמעון של 
מקיסריהיונתן,      עובד במקור   ,
שלי, קמעונאותב חנה  .  מפרדס  , במקור 

 . סטודנטית לרפואההיא 
 מה הביא אתכם לאלקנה?     
בשומרון"הרצון      הארץ  במרכז   לגור 
☺." 
   איך התמודדתם עם הקורונה?     
כמו כולם, זה התחיל ביצירה ועבודות "   

מסך  לזמן  מהר  מאוד  גלש  ואז  אומנות 
 ". בלתי מוגבל 

 

 



 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

                

    

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

 ספריית אלקנה
 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. הספרייה פתוחה 
 :להלן זמני פתיחת הספרייה

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

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 חוגי המתנ"ס התחילו לפעול ! כל חוג ביום שלו !
 

 מגוון חוגים להנאתכם ולפיתוח מיומנויות ומצויינות!   
 בברקוד או באתר המועצה, או  https://bit.ly/3Qg0kbL רשם לחוגים בקישורימוזמנים לה  

 ניתן לפנות ישירות למדריך/ה של כל חוג. רשם!ימהרו לה .באופן טלפוני במתנ"סהמצורף, או 
   נכם מעוניינים בגירסא הדיגיטלית של החוברת נא תודיעו למתנ"ס ונשלח אליכם.יבמידה וה

 רשם!ימספר המקומות בכל קבוצה מוגבל! מהרו לה   
 .03-9109040 מתנ"ס אלקנה: לפרטים שאלות ולקבלת חוברת החוגים   
 

mailto:elkana.library@gmail.com
https://bit.ly/3Qg0kbL


 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות  
 

 –הנושא: פלורנס נייטינגייל . עם אייל אופנבך 'סטוריה עולמיתיה' – 20:00כ"ב באלול בשעה  18.9.22יום ראשון    
 הרבה יותר מאחות מפורסמת.

הנושא: . עם פרופ' ידידיה גפני 'סודותיה של מכונה מופלאה –גופנו ' –  11:00כ"ב באלול בשעה  19.9.22יום שני    
 מה כל צד אינו יכול? –מוח ימין מוח שמאל 

 .מועדון הסרט הטוב )יפורסם בהמשך( – 20:00כ"ג באלול בשעה  20.9.22יום שלישי   
 .שיעור עם טליה כהן – 11:00כ"ד באלול בשעה  21.9.22יום רביעי   

שם הסרט: תפוחים מן  .סרט דוקומנטרי עם השחקן משה אשכנזי – 20:00בתשרי בשעה  ז' 2.10.22יום ראשון    
  .המדבר

שגדלה בבית חרדי ומואסת באורח החיים הנכפה עליה על ידי  19תפוחים מן המדבר" הוא מאבק בין בחורה בת "   
ייצגות שתי מציאויות לסיפור המשפחתי, מתנהל עימות בין שתי תפישות עולם המ מעבר .אביה השמרן והנוקשה

 .מתבררת אפשרות של מפגש בין שני הקווים המקבילים הללו בסופו של הסיפור קיצוניות של ההוויה הישראלית.
 

 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.
 ₪ 320במחיר של  2022דצמבר  – 2022מוזמנים להצטרף כחברים חדשים לחודשים ספטמבר 

 פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing 

 

 

 מניין ותיקין בראש השנה 
 

 בבית הכנסת אחווה ורעות.   05:50בע"ה בשני ימי החג נקיים מניין ותיקין בשעה    
 כתיבה וחתימה טובה. 

 השיעור לנשים בשבת 
 
 

( ויינתן ע״י הרב  192)שיר השירים    בבית משפחת שושי צוריאל  12:15השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה     
 באנה בשמחה! אריה מילס.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 . משפחת אלקנה וחברים יקרים
ספר      הכנסת  למעמד  להגיע  זכינו 

לע נשמתתורה  שלנו,    ילוי  ההורים 
 הוריהם שנספו ודודה יקרה.  

 מי שמתאים לו מוזמן בשמחה.  

         בברכת תחל שנה וברכותיה לכולנו

 והמשפחה   לישה   ליעזרא 

 

 

 

 

 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

    קומט וב"ב,-צפורה טמפלמן הרב מרדכי טמפלמן, משתתפים בצערם של
 ברכה להב וב"ב, אורה טמפלמן וב"ב,   חיים משה טמפלמן, רבקה טמפלמן וב"ב,

  אהובה טמפלמן. דוד טמפלמן, יצחק צבי טמפלמן וב"ב, טובי הראל וב"ב, חנניה טמפלמן,
  האם, החמות והסבתא יה,הרע של  העל פטירת

 ה "ע מלכה נעמי טמפלמן 
 אלקנה תתושב

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
 

 כוס תנחומים 
 

 .האב  מות על  , אוהד סבןל                                     לאלעד הגר, על מות האח.
 לרותי טרביץ, על מות האם.                                   האב., על מות רץ ועודד שול

 
 

 מכל בית אלקנה                                       .לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח  
 



 

 

 

 

 מופע מיוחד לנשים לחודש אלול מופע ניגון של הלב באלקנה 
   

מרכזית    אורחת  עם  והלהקה  ברלין  אנקרי  :  אודהליה  מתובלים    –אתי  תפילה  ושירי  ניגונים  פיוטים 
 לב.  -בסיפורים פותחי

 ש"ח.   50בערב באולם הפיס באלקנה. מחיר מסובסד  20.9יום שלישי 
 מספר המקומות מוגבל ביותר!  

 או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3KFiYIbלרכישה: 

 

 

 

https://bit.ly/3KFiYIb


 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 

 לילדייך  להתחבר  נדירה הזדמנות,  וסבתא יקרה אמא
 !התשובה  לימי  יחד ולהתכונן  

 

 אודהליה לראשונה בישראל, מספר ימים לפני ראש השנה, המופע הידוע 'אוחילה' עם הזמרת והיוצרת   
 ה!ברלין, מותאם במיוחד עבור אמהות וילדים, כאן באלקנ

 .שירים תפילות ניגונים שירוממו את הנפש ויפתחו את הלבבות   
 .ש"ח 35מחיר מסובסד ה. באולם הפיס באלקנ 17:30שעה  20.9יום שלישי    
 שימו לב! מס' המקומות מוגבל ביותר! הביקוש למופע גבוה וצפוי     
 . רו מהר מאד, לכן מומלץ להקדים ולרכוששהכרטיסים ייגמ   
 או בברקוד המצורף.  https://bit.ly/3wHfhf8 לרכישה   

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3wHfhf8%3Ffbclid%3DIwAR2uMyY79q9ZI8AFUVZYxv4241AF6Bi3WdjCo5uhGINgX_u7P2imgK627wk&h=AT3xizaRByp-4PAmxbzntBwrN3p9FVoyIbW7ZANHP3wLnryDeInZmIgBhQWr8zQRe0_g5gSatOb2bORdpgc7TyEi2sT_NoCp-JmdEYOLgpW16VkVopihcPcfIXxQTSMUS_9Ft-8tfQe9ao0gFt8L&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kl9Lu8emGaC2_8Q2Iy3eWleH4MeqJT-cqCKMixz0Tmk3MWguZJm-u2L7kVnzljEn58EM_fffx_thv_3MdTcx_BUrGOuL__lfVNa0O1Tv5wWGDmxV-Q8lJkA0WVpz3OexxiSLSMOZ7iu-kV8BhLfCUAhLkwKzPwctNqLlBH6K0sSuTbhECsSLFA9lb-JVRtZV421FNjQ


 

 

   

 הלל פלאי באלקנה 
     

כמיטב המסורת באלקנה, המועצה המקומית והמועצה הדתית מזמינים את הקהל לערב של ניגון והתעלות   
 .עם המלחין הדגול ר' הלל פלאי, לקראת סליחות ראשונות 

)ליד סניף בני    21:30שעה  ב,  17/9/22מוצש"ק הקרוב פרשת כי תבוא, כ"א אלול,      נחלת הבנים  ברחבת 
 . עקיבא( באלקנה

 . סליחות ברוב עם מיד בסיום הערב! הכניסה חופשית   
 בואו בשמחה!      

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 ♕♕♕ !באלקנה♕♕♕ ♕ חסון  עדן &    דיין  יובל♕
 

 מעל שעתיים של מוסיקה מעולה עם האומנים המובילים בארץ!    

  ובשפע  חינם חניה ☆  אחדההופעות מלאות במחיר  שתי  

 מקומם  את הבטיחו כבר איש 3,000 ☆

 להזדרז…  כדאי ! אוזלים הכרטיסים ☆ 
 או בברקוד המצורף.  https://d9.ai/s/1p1eid/8s74: רכשו עכשיו

 

https://d9.ai/s/1p1eid/8s74


 
היישוב גדל והתפתח ונקבצו-באו אליו אנשים מחלקי הארץ השונים. 
כבר יש דור 'אשר לא ידע את יוסף' ותולדותינו היו עבורו להיסטוריה

 
לא יאומן, אבל כך כתב דני מכמן לפני 40 (!) שנה בחוברת החומש לאלקנה, באלול תשמ"ב 1982.

והיום?! אלקנה חוגגת 45 שנים להיווסדה ונמצאת בתנופת פריחה חסרת תקדים. דור רביעי נולד וגדל
ביישוב ומאות משפחות חדשות מצטרפות לשכונות ההולכות ונבנות מכל עבר. יישוב גדול ומשגשג שאינו
חסר דבר: מוסדות חינוך מפוארים, בתי כנסת לרוב, חנויות, פארקים ירוקים ומה לא... איך הגענו עד

הלום? איך צמחה אלקנה, חלוצת היישובים היהודים במערב השומרון, מהר טרשים קירח? 
 

דווקא בנקודת זמן זו ומתוך הכרת תודה ענקית לדור המייסדים - אנחנו מזמינות אתכם למסע מרתק,
להיכרות עם תולדות היישוב מראשיתו ועד ימינו. תוכלו לשוטט להנאתכם בין מדורי הארכיון ולהתוודע
לסיפורה של אלקנה כפי שטרם סופר - דרך העלונים היישוביים, עיתונות התקופה, מסמכים היסטוריים,
תמונות, סרטונים וראיונות. החומרים זמינים עבורכם בכל עת ומכל מקום וניתנים להורדה ולשמירה גם
במחשב שלכם - לכל צורך שהוא: עבודות מחקר, הפקת טקסים, ערבי "חיים שכאלו" לסבא וסבתא,

העלאת זיכרונות בקבוצת וואטסאפ של השבט ועוד.
 

הארכיון הדיגיטלי מבוסס על חומרים מארכיון המועצה המקומית אלקנה, וכן על מסמכים שאותרו
בארכיון המדינה, גנזך המדינה ואתר עיתונות יהודית היסטורית. בנוסף, הולכים ומצטברים בו חומרים יקרי
ערך מאוספים פרטיים של תושבי היישוב. המדורים הכרונולוגיים בארכיון בנויים כתל ארכיאולוגי: הישן

למטה והחדש למעלה - כאשר בשלב זה הושקעו מרב המאמצים בהכנסת החומרים מראשית אלקנה.

בהזדמנות זו אנחנו רוצות להודות לכל שותפינו לדרך בשנה האחרונה:
    לאסף מינצר ראש המועצה, לפנינה פולונסקי מנהלת לשכת ראש המועצה ולעמית קדמון מנהל המתנ"ס -

תודה על התמיכה ועל שיתוף הפעולה. 
      לדורון רדי ולדני סיטרון על שיתוף הפעולה בכל הנוגע לתיעוד המצולם מאז 2011 .

     למתנדבים המסורים שסרקו ותייגו "הרים" של מסמכים: דודי גרוס, נדב זילברשץ, מעיין רדי, לינוי מרציאנו,
דפנה שאולזון, יובל יהלום, הדר אובז'נק ויובלי תהילה חגי.

     לתושבים היקרים שמסרו לידינו חומרים היסטוריים יקרים מפז: מלכה קליין, נילי דודסון, רחל בן משה, מיכל
פרוכט, דינה ומוסא ברלין, אסתר יוגב, יעל ואליעזר ברוש, צדוק זהוראי, חגית וורד ליסיצין, חנן אלצפון, עודד

שורץ וסליחה אם שכחנו מישהו...
      לתהילה יעקובוביץ' על העיצוב הגרפי של מדור הארכיון באלקנקנה.

     לפותרי החידות: ציפי הלפרט, רבקי גדות, משה רבהון, לואיס אייזנמן, דב עמיחי, חגי פרנק ושילה הר שושנים

תתחדשו!!



פתרון החידה מהשבוע שעבר:
התמונה צולמה מכיוון: צפון-מזרח (ממדרגות "השביל המרכזי" בישוב הארעי).

שימושי המבנה: בשנת 1979 נבנה כבית ספר ממ"ד אלקנה (1). לאחר שבית הספר (לימים "כרמים") עבר למשכנו
בישוב הקבע, עברה אליו "אולפנת השומרון" (2), שפעלה בשנותיה הראשונות במספר אשקוביות מתחת למועצה.
לאחר שהאולפנה עברה למשכנה בצמוד למכללת אורות, אימצה את המבנה "המכינה" (3), לימים ישיבת ימ"ה. לאחר
שימ"ה עברה למשכנה בשכונה הצפונית, נדד למבנה - מתנ"ס אלקנה (4), שמשרדיו עד אז היו ליד "המכולת של
אריה" במבנה המשמש כיום את "יד שרה". לאחר מעבר המתנ"ס למשכנו החדש ליד המרכז המסחרי, נפרדנו
מהמבנה ששירת אותנו נאמנה למעלה מארבעים שנה. כיום? המנופים כבר עובדים במרץ ורבים ממייסדי אלקנה

נושאים עיניהם לשלט: "פרוטיאה באלקנה" - דיור מוגן.
בארכיון ניתן למצוא מסמכים, סרטונים ותמונות הקשורים בארבעת המוסדות הללו.

כל חומר רלוונטי נוסף יתקבל בברכה!

הארכיון נמצא בבנייה מתמדת- נשמח לעזרתכם בקידומו ובהשלמת החוסרים. אם יש בידיכם:
מסמכים, תמונות וסרטונים העשויים להעשיר את האתר, אנא צרו אתנו קשר במיל:
archionelkana@gmail.com או בוואטסאפ: 058-4971970 (רונית). כל חומר מקורי יוחזר לבעליו.

 
הנחיות לשימוש בארכיון:

 הכניסה לארכיון בכתובת: archive.elkana.org.il או על ידי חיפוש "ארכיון אלקנה" בגוגל.
 השימוש בארכיון אפשרי ממחשב או מפלאפון – אך התצוגה במחשב נוחה יותר.

הארכיון מתעדכן מדי שבוע - מומלץ להמשיך לעקוב.
בצד שמאל של דף הבית יש אפשרות "חיפוש באתר" – החיפוש פעיל ואתם מוזמנים
 להשתמש בו, אולם חשוב לציין כי רבים מהמסמכים טרם תויגו ולכן החיפוש בדרך זו עדיין חלקי.      
ארכיון אלקנה מחפש מתנדבים עבור: סריקות, תיוג מסמכים, ריכוז המדורים: "אלקנה   יוצרת"

ו"לזכרם". אנא צרו קשר.

בברכת שנה טובה ומתוקה
רונית זילברשץ ועמליה צורן

מנהלות הארכיון הדיגיטלי לתולדות אלקנה

המקום כיום. צילום: עודד שורץ

mailto:archionelkana@gmail.com
http://archive.elkana.org.il/
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 .בית משפחת דורפמן לשעבר(עם המעבר לבית הקבע ), וויסתמי ואמיתי ל
 (.בית משפחת זגלמן) 220-שכונת העם המעבר ל ,לרעות ויהודה זגלמן

 .(בית משפחת קוקליה) 220-עם המעבר לשכונת ה וס וקי שטראלסמדר וש
עם המעבר למדורגים  –לשרון ונתנאל פרקש , לבני רגב, ורד ועידו שטרןול ,אליהו לבר ומשה 

 .שכונה צפונית
 

 

 

 זר ברכות
 לחברנו

 הרב צחי פנטון 'מיל מאל"
פרס הרמטכ"ל למפעלי חיים ומיזמים עם קבלת 

 .וות מילואים ייחודיצהקמת על  מצטיינים
 מכל בית אלקנה

ידי הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, הפרס ניתן ב
 .ם במילואיםבמסגרת ערב ההוקרה למפקדי

 
 

 לידות
 .נכדה ללאה ומשה רבינוביץ ,להולדת הבת סיני ,להדס ואביחי בן שטרית

 .לדוד ושרה זאגאבן , לרב יצחק וצביה זאגאנכד , להולדת הנין ,רנשטייןלג'ולי ומל בו
 

 נישואיןו סיןירוא
 .למוטי מינצרלצביה ז"ל ו נכדה, אבישי דפנה עם לנישואי, מינצר  ואסף  לשרה

 ברט. אהד ואודליהבן ל , עם יסכה ניומןדור שואי הנכד לנירט, לומית ושמעון בלש
 .בן עם נועהלנישואי  ,פיצוחי נדב() נדבלדליה ויוסי 

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 
 

 

 

 

 


