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 ההבטחה והתוצאה

 שמואל חזון
 

בפרשתנו מופיע הגרעין ליצירתו של עם ישראל. בתחילה ההבטחה לאברהם להיותו ראש וראשון, אב לעם    
גדול" )י"ב, ב(, "ושמתי את זרעך כעפר הארץ" )י"ג, ט"ז(  לאחר מכן ההבטחה להיות הארץ מקומו "ואעשך לגוי 

של העם "לזרעך אתן את הארץ הזאת" )י"ב, ז(, "כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם" 
ו, ז(. כאשר בברית בין )י"ג, ט"ו(, "אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" )ט"

הבתרים מפורט גם התהליך של יצירת העם "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע 
 מאות שנה" )ט"ו, י"ג( ולאחר מכן "ודור רביעי ישובו הנה" )ט"ו, ט"ז(.

 במקרא.הסיבה מדוע תהליך יצירתו של העם כרוך בגזרת גלות אינה מפורשת    
בגמרא )נדרים ל"ב.( נאמר "מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים...שמואל    

אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר: במה אדע כי אירשנה". אולם, ישנם מדרשים חלוקים בנושא. 
אמר לו באיזו זכות" )מ"ד, י"ד(. בגמרא  בבראשית רבה נאמר "ר' חיייא בר' חנינא אמר לא כקורא תגר אלא

)ברכות ז:( נאמר "אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בר יוחאי מיום שברא הקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו 
 י במה אדע כי אירשנה".-נ-ד-לקב"ה אדון עד שבא אברהם שנאמר א

אבל ביקש  הארץ תנאי המעשים...מסביר "ולכן חשש אברהם פן יהיה בירושת  'ז, הרמב"ן על בראשית ט"ו   
 אברהם שידע ידיעה אמיתית שיירשנה ולא יגרום חטאו או חטא זרעו למנעה מהם"

ההתלבטות בשאלת הגלות משותפת לחז"ל ולהרבה פרשנים וע"פ דברי האורח חיים בעל פירוש הכלי יקר    
 ל מספר הסברים:( "ותמצא כל הדעות במהר"י אברבנאל כי ידו קבצם" ואכן לאברבנא'ח, )ט"ו

גזרה היתה מלפניו יתברך. וזה שנאמר "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי", הרי אם גזירה היא מדוע נענשו, א.    .א
  ותשובתו היא על שהפריזו בשיעבודם של ישראל.

יל גלות מצרים בשביל חטא מכירת יוסף כמידה כנגד מידה, יוסף נמכר לעבד לכן היו השבטים עבדים. והואב.   .ב
 .ועונשו של הקב"ה הוא על שלשים ורבעים, לכן נאמר "ודור רביעי ישובו הנה"

גלות מצרים היתה הקדמה הכרחית להשגות בהן זכו ישראל אחרי כן במתן תורה. אילו היו יושבים ג.   .ג
מלכתחילה שלוים בארצם, לא היו מוכשרים לקבל עול תורה ומצוות. רק אחרי היותם מוכים במצרים, צורפו 
והזדככו נשמותיהם והיו לאומה הנבחרת שקיבלה התורה. באותה גישה מציין הרלב"ג שעונשם של מצרים גם 
הוא אמצעי להכין את ישראל לקבלת התורה כאשר הם יכירו במכות אשר הכה הקב"ה את מצרים, יכירו ביד 

 השם וישתרשו באמונת אבותם ובכוחה יזכו למעמד הר סיני.
ראה שתהליך יצירתו של עם ישראל החל בפרשתנו עם ההבטחה שניתנה לאברהם על מתוך הדברים הללו נ   

 בנוסף לאיזכור גלות מצרים שמהווה חלק בלתי נפרד מתהליך זה. ,העם ועל הארץ
 ואולי העובדה שעם ישראל חי, ושחלק גדול )אם לא רובו( של עם ישראל יושב היום על אדמת ארץ ישראל      

 כולה( המובטחת לאברהם, מהווה תשובה של נצח ישראל לשאלת אברהם "במה אדע כי  )אמנם עדין לא על   
 אירשנה".      

 שבת שלום
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 בפנים ובחוץ –הדמיית המעון החדש 

 

אם תקשיבו טוב, תוכלו לשמוע    
את צהלות השמחה של התינוקות 
באלקנה, לרגל היציאה לדרך של 
פרויקט הקמת המעון הגדול והחדש 

 עבורם !
באלקנה אנו לא מרשים לעצמנו    

, לנוח עם בהתחדשות ובפיתוח
ושמחים לעדכן שבשעה טובה לאחר 
עבודה מאומצת של תכנון מפורט, 

מיליון  4-ממשלתי של כגיוס תקציב 
אנו נתחיל כבר . ש"ח וקיום מכרז

בשבועיים הקרובים לבנות את המעון 
כיתות, לתינוקות  4הגדול והחדש של 

 ופעוטות.
, לצד גן 80-המעון יוקם בשכונת ה   

 ,הילדים ובית כנסת 'מורשת יהודית'
וייבנה על ידי החברה לפיתוח דרום 

 הר חברון שזכתה במכרז.
חדש והגדול עם החצרות המעון ה   

היפים והציוד החדש שיירכש עבורו, 
יהיה מוכן בעז"ה כבר לשנת 
הלימודים הבאה בחודש ספטמבר, 
וייתן פתרון טוב ואיכותי למשפחות 
צעירות רבות, שקבעו את ביתן עמנו 

 באלקנה.
תודה למחלקת הנדסה על    

ה'כתפיים הרחבות' המאפשרות לנו 
ותי להוביל פרויקט נוסף ומשמע

 לרווחת התושבים. 
תודה לאדריכלית הפרויקט ענת    

חנין על התכנון היפה ולחברת ממן 
ניהול ופיקוח בע"מ על עבודתם 
המסורה והמקצועית בניהול 

 הפרויקט.
ובקרוב ממש... בשורות על עוד    

 פרויקטים שיוצאים לדרך!
 אלקנה ממשיכה להתחדש!   

 ראש המועצה, אסף מינצר. שלכם  
 

 אלקנה ממשיכה להתחדש... עם הקמת מעון גדול וחדש! 
 



 

 

 !חיילי וחיילות המילואים, אלקנה מצדיעה לכם ובגדול
 

בארנונה שאנו מעניקים לכם בשמחה ובגאווה כבר מספר שנים, נביא    5%מעבר להנחה של  חיילי וחיילות המילואים.     
מ"ר הראשונים   100על    25%הקרובה החלטה להעניק למפקדים ומפקדות פעילים במילואים הנחה של  לישיבת המועצה  

 ת. בבי
מתחילת      החל  רטרואקטיבית  תחול  הכנסת, 2022ההנחה  של  הפנים  ועדת  של  חדשה  חקיקה  בעקבות  וזאת   !

  .25%-ל 5%המאפשרת למועצה לתת הנחה למפקדים פעילים במילואים בין 
עניק מחלקת הגביה על פי רשימה של המפקדים והמפקדות הפעילים במילואים, שתועבר למועצה על את ההנחה ת   

 ל'. ידי משרד הביטחון ועל פי הגדרות של המדינה לגבי מיהו 'מפקד מילואים פעי
מתוך הוקרה לעשייה המשמעותית ולחיבוק שקהילת אלקנה מעוניינת להעניק לבן/בת הזוג ולמשפחות של המפקדים    

במילואים של    ,הפעילים  המקסימלית  ההטבה  את  נעניק  אנו  ישראל,  עם  למען  וממרצם  מזמנם  , 25%שמקריבים 
 .2022רטרואקטיבית מתחילת 

  .מחלקת הגביה תפנה לזכאים ישירות לכשתגיע הרשימה ואין צורך לפנות בעניין   
הנחה משמעותית גם לחיילי המילואים    מבחינה ערכית, אנו כמובן סבורים שעל הכנסת לחוקק חוק שיאפשר מתן)   

שאינם מפקדים ואשר משרתים כתף אל כתף יחד עם המפקדים הפעילים, אך אין עדיין חקיקה המאפשרת לנו להעניק 
 (.הנחה נוספת זו

 .מפקדים ומפקדות יקרים, המשיכו לתת דוגמא לנערותינו ונערינו
 !קהילת אלקנה כולה מצדיעה לכם בגאווה

 

 

  

 
 

 

 

 

 השיעור לנשים בשבת 
 

בשעה      יתקיים  בשבת  לנשים  השיעור 
בבית משפחת שושי צוריאל )שיר    12:30

חזוניאל    ( 192השירים   ד״ר  ע״י  ויינתן 
עמנו   .טויטו להיות  בשמחה  בואנה 

   !והביאו שכנות וחברות
 . להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס 

 

 תורהזום 
 

יתקיים      בזום  השבוע  בפרשת  שיעור 
חמישי   ינתן  יו  , 20:00בשעה    10.11ביום 

ע״י פרופ דוד צוריאל מהפקולטה לחינוך. 
השיעור: אשר    נושא  למען  ידעתיו  ״כי 

אחריו":   ביתו  ואת  בניו  את  יצווה 
במקורות   המתווכת  הלמידה  השתקפות 

 היהדות.  
פרופ דוד צוריאל הוא תלמיד חכם גדול    

מוניטין   בעל   חשוב  וחוקר  וגדוש 
פ  "חום הלמידה המתווכת עבינלאומי בת

שווה  מיוחד.  שיעור  פוירשטיין.  שיטת 
 להגיע! אשלח קישור לזום בוואטסאפ.  

 . להתראות, זהבית גרוס 
 

 מדרשה לנשים באלקנה ה
 
 

תכנית הלימודים במדרשה לנשים     
ביום שלישי, י"ד במרחשון,  אלקנה 

8.11.2022 : 
 . הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרב אהרון כהן – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

וגם    ויישובי הסביבה,  נשות אלקנה  כל 
בלימודי   כה  עד  השתתפו  שלא  נשים 
להצטרף   בשמחה  מוזמנות  המדרשה, 
ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת,  

 תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים. 
באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   
 . 0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –
 

 

 



 

 

 

 כאן באלקנה! –סטודיו נשים   
 

מוזמנים להצטרף לעשרות הנשים הפעילות והמרוצות מהסטודיו האיכותי  –עברנו את החגים ואת הבחירות    
 של המתנ"ס ובמחירים ללא תחרות!

 רשם!יהזדרזו לה –בתחילת חודש אנו 
 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק                                                  . 03-9109040לפרטים: מתנ"ס אלקנה 

 

 

 

מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת  ��

 ��ההרשמה בעיצומה  –  פעילות
במתמטיקה     וההעשרה  הלמידה  חוגי  יתחילו  הקרוב  מהשבוע  החל 

ומועברים    -ובאנגלית שבועי  באופן  מתקיימים  החוגים  י״ב.  ועד  ג׳  מכיתה 
 בקבוצות קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון.  

 .להרשמה מוקדמתוברקוד מצ״ב קישור    
 https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 

 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.        
 כל הקודם זוכה!   –מומלץ להירשם בהקדם           

 . lemida@elk.Matnasim.co.il,  03-9109040לפרטים: 
 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


 

 

   

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 

 .תושבי אלקנה היקרים שלום  
 שמי שרי שורצזון ואני מחליפה את יפה בניהול הספריה.  
 בדרכה החדשה. בספריה ולאחל לה בהצלחה ברצוני להודות ליפה על עבודתה הנהדרת  
 בחיבור לקהילה, בתרבות ובכותרים איכותיים. קדימה, בעזרת ה' נמשיך להצעיד את הספריה  
 צוות הספריה ואני כאן בשבילכם.  
 ולבקר אותנו בשעות הפתיחה., או בטלפון נכם מוזמנים ליצור איתנו קשר במייל, בווטסאפ, בפייסבוק יה  

 .להתראות בספריה
 שרי שורצזון

 
 הצטרפו אלינו גם בפייסבוק )ספריה ציבורית אלקנה(

לחו לנו המלצה למייל הספריה, פרטו למה אהבתם את יש? ם ספר ממש טוב ואתם חייבים לספר עליו לכולםקראת
 ואנחנו נפרסם אותה בדף הפייסבוק של הספריה., הספר

 

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 

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

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

mailto:elkana.library@gmail.com


 חוגים  
 

עברנו את החגים וכעת    
 הזמן להצטרף לחוגים!

מוזמנים להצטרף    
למאות המשתתפים בשלל 

 חוגי מתנ"ס אלקנה!
בשבוע הקרוב יתקיימו    

שיעורי ניסיון אחרונים 
 בחוגים המפורטים כאן.
כדאי להגיע, לראות 
ולהתחבר לחוויה של 

 החוג!
ובמידה  ,רשםיניתן לה   
לכם לא מתאים החוג ו

לבטל את הרישום אפשר 
 ללא עמלה!

מוזמנים לעיין בחוברת    
 רשם בקישוריולה

https://bit.ly/3eLm1Tx 
 או בברקוד המצורף.

מספר המקומות בכל    
קבוצה מוגבל וכל הקודם 

 זוכה!
מתנ"ס  :אלותלפרטים וש   

 .03-9109040אלקנה 
 

 

https://bit.ly/3eLm1Tx


 

 

 

   

 



 

 

   

 

  

 עקרה סרט
 

 סרט מהקולנוע אצלנו באלקנה!יוקרן  (7.11ביום שני הקרוב )   
 מרגש ומעניין ! –הסרט עקרה    
 שיחה עם היוצר הרב מרדכי ורדי –בסיום ההקרנה   

 מספר המקומות מוגבל ! –הזדרזו להרשם    
 https://bit.ly/3TFc21j או בברקוד המצורף הרשמה בלינק   
 

https://bit.ly/3TFc21j


 

 

   

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 קצין וג'נטלמן. –יגאל אלון  הנושא:עם משה חרמץ.  'קתדרה' – 20:00י"ב במרחשון בשעה  6.11.22יום ראשון    
 הנושא: נפלאה עם פרופ' ידידיה גפני. 'סודותיה של מכונה –גופנו ' – 11:00י"ג במרחשון בשעה   7.11.22יום שני    

 הזדקנות מהי?
לאחר הסרט תתקיים שיחה  .הסרט "עקרה" יוקרן באלקנה בשיתוף עם המתנ"ס 7/11/22ביום שני י"ג במרחשון    

 ₪. 10עלות לחברי מועדון  .עם היוצר: הרב מרדכי ורדי
 עם זיו אלכסנדרוני. 'ות וקהילה בראי הקולנועסטוריה תרביה' – 20:00י"ד במרחשון בשעה  8.11.22יום שלישי     

 סטוריה של עיר.יברלין, ה  הנושא:
 עם נעם בלומפלד. ,RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00ט"ו במרחשון בשעה  9.11.22יום רביעי    
מגיש מוסיקה , עם הזמר החסידי שמוליק נדל 'מועדון האידיש' – 20:00בשעה  10.11.22יום חמישי ט"ז במרחשון    

חברי מועדון ללא . ₪ 20דמי כניסה להופעה זו והומור: שירים ובדיחות מכל העולם, בשילוב כלי מוסיקה רבים. 
 .תשלום

  .שירה בציבור עם אילן טל. יוסי גרושקה מנגן – 20:00 20:00י"ט במרחשון בשעה  13.11.22יום ראשון    
 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 

 
 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.

 

 .8:00ספורט נשים עם בתי בשעה 
 .8:50ספורט גברים עם בתי בשעה 

 .9:50יוגה על כיסא לגברים ונשים בשעה 
 ניתן להגיע לשיעור נסיון.. 8:15ביום חמישי פילאטיס לנשים עם שירילי בשעה 

 )הקבוצות מלאות( .17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3בימי שלישי 
 שיעור מונגש קצר למתקשים בהליכה. 18:00ובשעה 

 ללא תשלום
 שיעורים לגיל השלישי ללא תשלום 10נתחיל שיעור יוגה.  17:15בשעה  8.11.22ביום שלישי י"ד במרחשון 

רגול נשימות יוגיות להעלאת ילהביא חיות אל הגוף, ת .שיעור ייחודי שמשלב תנועה קלה – מדיטציה יוגה, נשימה,
 .ומדיטציה לשקט ומיקוד. אחרי התרגול תרגישו יותר נינוחים, אנרגטיים וממוקדים ,עוצמת האנרגיה שלנו

 גברים לנשים(.לפי הרכב הקבוצה יוחלט אם לשלב יוגה על מזרון )ואז תהיה הפרדה בין 
 .₪ 240במחיר של  2022מוזמנים להצטרף כחברים חדשים עד דצמבר 

 פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/12PBCS 

 

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


 

 

 

  

 

 

 

 בחזרה לשיגרה
 

 בשבועות האחרונים חזרנו לשגרה של עשייה אחרי החגים.         

 🇮🇱🇮🇱🇮🇱בהצלחה!!!  שבט הרא"ה התחיל בחזרות לת"סים לכבוד שבת אירגון.•

 ️��ערב סרט בפרהסיה.•

 ��ערב פיג'מות בפרהסיה •

 קיימנו בפרהסיה ערב עם סימולטור נהיגהלכבוד שבוע זהירות בדרכים : ערב סימולטור נהיגה בטוחה•
לצערנו עקב תקלה טכנית לא כל המשתתפים זכו להשתתף ולכן נקבע תאריך נוסף בקרוב.  )בתמונה(.

 שימו לב לפרסומים.

 �🂪�ישיבת עבודה להמשך תכנון שנתי עם צוות נחשון •

 �👣�ת שאן. סמינריון שבט השחר: בחמישי שעבר יצאו שבט השחר לסימנריון לילי בעמק בי•
 יחידת הנוער., שבת שלום                                                   מחכים לפתיחת חודש אירגון בשבוע הבא!!   
 

עברו לאלקנה לפני כעשרה חודשים,  מאור אייכנבויםטליה ו  
יחידת דיור של , מיד לאחר חתונתם, ל2022בתחילת ינואר 
 . 165-בשכונת ה 206שיר השירים ברחוב משפחת איתן, 

בראשון לציון. במהלך  ואת מרבית חיי בילה ,26מאור, בן    
ל בלהתק ושהקל עלי דברהנדסת תוכנה, התמקד בהתיכון 

לתפקיד מפעיל מערכות לוחמה אלקטרונית בחיל האוויר. את 
לבלות לא מעט  וגם יצא לי" ,ר במגוון בסיסיםיהעב ושירות

ל את י. לאחר התיכון התח"זמן בחרמון מול נופי הרי הגולן
 HITבמדעי המחשב במכללת  ולימודי התואר הראשון של

ומשם מצאתי את עצמי עובד בתעשייה אווירית " ,בחולון
 ."כמפתח תוכנה

 למדה ברעננה, הגדל, בת גילו של מאור, וייס לשעבר ,טליה  
 הכיולאחר מכן המש ,בתיכון אביב רעננה במגמת רובוטיקה

כמכונאית  , שם תיפקדה גםלשירות הצבאי בענף ההידראולי
" היא בישול ואומנות אני אוהבת בע''ח, יצירה,"שים. "נגמ

 .מעידה על עצמה
 מה הביא אתכם לאלקנה?   
שמענו מחברי קהילת הבית כנסת שברעננה )קהילת "   

ולאחר  ,הוא יישוב דתי מאד נחמד ומומלץאריאל( שאלקנה 
 ."ביקור קטן במקום ידענו שזה המקום שמתאים לנו לגור בו

 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
 מאד   השכונה הוותיקה של אלקנה יחד עם כל שביליה,"   

 . וגם בעינינו  גם הקהילה ממש יפה וכמובן   .ופסטורלית יפה 
 הקהילתיות הדתית העוטפת והמחבקת הנופים עם     

 ."השטחים הפתוחים         
 

 165-, גרים בשכירות בשכונת המאור אייכנבויםטליה ו 
 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 

 

 

 אהרון זילבר ל
 תנחומים על פטירת אביך 

 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 לדאבה עודף ולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 
 

 

 

 יעקב צימרמן  הרב אסתר וגנר ול
 

 ם מכתנחומים על פטירת א
 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים כםמהמקום ינח
 לדאבה עוד  ופולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 

 

 אזכרה 
 

 לקח מאיתנו ראש משפחתנו היקרישנים לה  5במלאת 

 ז"ל   אברהם הכהן טנא ר'

 ונתייחד עם זכרו נעלה לקברו ב"ה 
 09:00( בשעה 18/11/22ביום שישי כ"ד בחשוון )

 גוש גפן , בבית העלמין ירקון
 8מקום   20שורה   1איזור א'

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 

 אזכרה 
 

 שנים לפטירתו של יקירנו  14במלאת 

  ז"לרייז  אילן מאיר ן"רס 
 יום שישי  , היוםנעלה לקברו לאזכרה 

   10:30  בשעה )4.11.2022י' במרחשון )
   הצבאית בבית העלמין באלקנה בחלקה

 המשפחה וכל בית אלקנה 
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 לידות
 להולדת הנכד, בן לאסתר ויוני דואק, נין לבלה שטינר. ,לריקי ושמוליק שטינר

לאורה  , בנותהולדת הנכדות התאומותל באלקנה הרב יצחק יודייקין, 'מכון מאיר'לראש כולל 
 .ןיואברהם בורשטי

 

 נישואיןואירוסין 
 הדר.עם לנישואי אילון  ,לברכה ואורן ברט

ולראובן  אהד, נכדה לחנה שמרלינגעם לנישואי זיו  ,לעידית והוד בצר ולצורית ויאיר ברוקנטל
 דוד ברוקנטל.שרה ז"ל ול, נכד לז"ל

 .לאירוסי שרה עם נתנאל סלומון ,לצילה ודב דסקל
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 "תבורך מנשים יעל"

 זר ברכות

 יעל רוגובסקי לחברתנו
 סגנית מנהלת בית הספר כרמים אלקנה בעבר

 תואר יקירת החינוך הדתילקבלת 
בתקופתה את נושא החדשנות ושיפור דרכי ההוראה בבית הספר, דאגה שהצוות יהיה מחובר יעל קידמה 

למשימות ולתפיסה החדשה שהנחילה בבית הספר יחד עם המנהלת. בזכות עבודת הצוות וההשקעה העצומה 
 זכה בית הספר לפרס החינוך המחוזי ואלקנה זכתה בפרס החינוך הארצי היישובי.

 מכל בית אלקנה
 

 .220עם המעבר לבית הקבע שכונת  ,לדוד )לבית מרק משה( וחיה
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,להודיה ודור תם

 

 


