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 ישראל נמשלו לכוכבים
 נתנאל וגנר

 

במיתתן, להודיע חיבתן  על זה מעיר רש"י: אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן –"ואלה שמות בני ישראל"    
 שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר )ישעיהו מ( "המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא".  –שנמשלו לכוכבים 

רש"י מתבסס על המדרש )מדרש רבה(: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו איש וביתו באו", שקולים    
שמות, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר )תהלים קמז( "מונה מספר לכוכבים לכולם  נאמר כאן .הם ישראל כצבא השמים

שמות יקרא". אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים מנה מספרם כמה היו, ולפי שהם משולים לכוכבים קרא 
 שמות לכולם, הדא הוא דכתיב: "ואלה שמות בני ישראל" וגו'.

שט הדברים הייתי חושב שכוונת רש”י היא שאם אני אוהב את העדר שלי, אני בפ"כותב הרב יעקב שפירא שליט"א:    
כל הזמן אספור כמה יש לי. אם אדם משועבד לכסף שלו, הוא כל הזמן סופר כמה יש לו, להודיע חיבתן. עצם המספור 

משלו לכוכבים. הוא החיבה. אבל מרש”י לומדים שחיבתן של ישראל נודעת לא רק בגלל עצם המספור, אלא משום שהם נ
ההתייחסות של הקב”ה אלינו היא כמו היחס שלו אל הכוכבים ש"כולם בשם יקרא". מהפסוק אני לומד גם שהמספור 
כמו שעושים בכוכבים הוא להודיע חיבתן, וגם שהחיבה היא לא רק במספור עצמו, אלא החיבה היא גם בכך שהוא קורא 

שראל”. יש פה גם מספור וגם נתינת שם לכל אחד מישראל בפני להם שמות. לכן אומרת התורה “ואלה שמות בני י
שככה הקב”ה מתייחס לכוכבים, שיש להם גם מספר וגם שמות. יש דברים בעולם שיש להם  ,כמו שהנביא אומר –עצמו 

רק מספר. לכסף, יש מספר, אבל שם אין לו. אין לו מהות. "המוציא במספר צבאם" זה המניות, השווי הכמותי, אבל 
 "לכולם בשמות יקרא" זה החיבה שיש לעם ישראל שנמשלו לכוכבים.

. רק "הכוכבים... כה יהיה זרעך ימה וספוריהבט נא השמ" :ומובא בשם רבי חיים מצאנז: הקב"ה אמר לאברהם אבינו  
 מלמטה נראים הכוכבים קטנים, אבל למעלה הם גדולים מאוד. כך ישראל, בארץ הם לפעמים קטנים ושפלים, אבל

 .למעלה בשמים, הם חשובים וגדולים מאוד
אפשר יהיה למנות אותם: -והרי כבר בספר בראשית נמשלו בני ישראל לעפר הארץ ולכוכבים, ומשם משתמע שאי  

"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה" )בראשית יג(; "ויוצא אותו החוצה 
 לו כה יהיה זרעך" )בראשית טו(.  ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר

 הרב דוד פורמן, בספרו על ספר שמות, שואל: לכאורה יש סתירה בין המדרש בשמות לפסוקים בספר בראשית.    
 והתשובה היא שבני אדם לא יכולים לספור את הכוכבים, אבל הקב"ה כן יכול. ולא רק מונה אותם, אלא גם נותן להם    

 ו נקרא ספר "שמות".שמות. ולכן ספרנ      
 

 שבת שלום.
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 שנה תקציבית חדשה מתחילה עם בשורות נפלאות  

 על השקעות רבות באלקנה היפה! 
  

 תושבים יקרים!   
יש גם הפתעה    – מתנצל מראש על אורך הדברים, אבל יש לנו ב"ה המון בשורות טובות לספר לכם... ספוילר    

        מתוקה בסוף  
אנו מסכמים שנה של עשיה ופיתוח הישוב, הישגים בתחומים רבים ומגוונים, קליטת משפחות רבות נוספות  

מה בחינוך ילדינו שבזכותה זכתה השנה ההשקעה העצו  –שהצטרפו אלינו למשפחת אלקנה, ובשיא גאוותנו  
 אלקנה בפרס החינוך המחוזי והארצי.

צפויות להתאכלס משפחות רבות נוספות בשכונה החדשה ובשכונות הוותיקות. המועצה   2023במהלך שנת   
פעולות תרבות תורנית, סבסוד הצהרונים,   פיתוח הישוב, שיפור השירות לתושב, קידום  ממשיכה בתנופת 

, פיתוח שטחים חידוש השכונות הוותיקות, ייזום וביצוע אירועי תרבות, הקמה והרחבה של מוסדות חינוך
 ירוקים וגינות משחק, קידום תכנון שכונות חדשות שייתנו מענה לבני ובנות אלקנה, ועוד ועוד! 

את התכנון     נסיים  במהלך השנה  שכונת הראשונים המתחדשת.  ופיתוח  להתחדשות  עבודות  יחלו  בקרוב 
 המפורט של חידוש המרכז המסחרי הוותיק ונכין תיק תכנון לביצוע.  

)השלמת גינון ושתילת עצים רבים,  300-הפיתוח ערים תשלים במהלך השנה את העבודות בשכונת החברת   
סלילת שכבה סופית של הכבישים, השלמת מדרכות ועוד( ותמסור את השכונה היפה והחדשה להמשך טיפול 

 המועצה. 
. ב"ה למרות  2023בישיבת המועצה ביום ראשון שעבר אישרו חברי המועצה את תקציב המועצה לשנת      

על והשפיעו  השנה  במשך  שחלו  מחירים  ושינויי  הרבות  התקציבית   הגזירות  ההתנהלות  בזכות  התקציב, 
 באיזון תקציבי.    2022האחראית אותם מובילים גזברית המועצה ומנהלי המחלקות, אנו צפויים לסיים את שנת  

גדל   2023ציב המועצה השוטף לשנת בזכות מאמצינו להשגת תקציבים ממשרדי הממשלה וצפי האכלוס, תק  
 מיליון ₪ נוספים.   3-בכ
מיליון ₪! פרויקטים   200מיליון ₪ . זאת, בנוסף לכמעט  45- כ  2023סה"כ תקציב שוטף של המועצה לשנת    

 ייעודיים שהמועצה מנהלת בתב"רים )תקציב בלתי רגיל(, בתקציבים שגויסו בעיקר ממשרדי הממשלה.  
תודה גדולה לחברי וחברות המועצה על התמיכה, המעורבות והסיוע לאורך השנה.  שוב    זו ההזדמנות להגיד   

תודה רבה לעובדות ועובדי המועצה בכלל המחלקות שעובדים קשה כדי לתת שירות ולממש את כל הפרויקטים  
 למען תושבי אלקנה. אשרינו שזכינו בכם! 

)תוספת של כמיליון    מיליון ₪   9- בסך כ   2023בישיבת הנהלת המתנ"ס אושר השבוע התקציב לשנת  בנוסף,     
פעולות ספורט, חוגים, צהרונים, מרחב    –₪ מהשנה שעברה(. בתקציב המתנ"ס מנוהל התקציב הבלתי פורמלי  

תודה גדולה למנהל  באופן מאוזן.    2022חדשנות, קייטנות, אירועים ועוד ועוד. ב"ה אנו צפויים לסיים את שנת  
י ועובדות המתנ"ס על עבודה נפלאה. תודה רבה לחברי הנהלת המתנ"ס על סיועם  המתנ"ס עמית קדמון, לעובד 

 הרב לאורך השנה. אשרינו שזכינו בכם! 
  

אני שמח גם לבשר לכם שמאמצינו הרבים בריצות, השקעות, תכנונים ונדנודים למשרדי הממשלה נשאו     
 פרי!!  

נוספת בה אישרנו קבלת תקציבים לאלקנה    לפני ישיבת המועצה לאישור התקציב, קיימנו ישיבת מועצה  
 והרי הם לפניכם:   ₪!,   25,000,000למעלה מ ממשרדי הממשלה בסך 

 עבור הנגשת השירותים לנכים ובעלי מוגבלויות באולם הפיס.   - ₪ ממשרד הפנים    100,000  .1
בגן הצפוני בכניסה לשכונת    –בין השאר    לשדרוג גני שעשועים בשכונות הוותיקות,  - ₪ ממשרד הפנים    300,000  .2

תוספת מתקן משולב גדול שיתאים   80-תוספת תאורה, רחבת ישיבה חדשה להורים ועוד; בגן שכונת ה 220-ה

  ועוד!      לכלל הגילאים; בשכונת מגן דן הוספת אומגה להנאת הילדים 
 .  נת הראשונים לטובת פירוקים והעתקות הנדרשים בשכו   –  ₪ ממשרד השיכון   1,000,000 .3
. בקרוב ייבחר  לעבודות פיתוח ראשונות בשכונת הראשונים המתחדשת  –  ₪ ממשרד השיכון  17,500,000- כ   .4

 במכרז הקבלן ונתחיל בביצוע, לקראת מסירת מגרשים למשפחות הצעירות בהמשך השנה.  
ציונלי לביצוע קירויים . המועצה יצאה למכרז אופ₪ ממשרד השיכון עבור קירוי מגרשי ספורט  2,850,000- כ   .5

בהתאם לתקציב. בקרוב ייבחר הקבלן, כאשר סדר העדיפות הראשון לביצוע הנו קירוי המגרש בישיבת ימ"ה.  
מגרש המיניפיץ'    –לאחר מכן בהתאם לתקציב ולהצעת הקבלן יבוצעו שניים או שלושה קירוי מגרשים נוספים!  

 באולפנה. הגדול בכניסה ליישוב, המגרש בממ"ד כרמים והמגרש 
  ₪ ממשרד השיכון תוספת לסכומים שהמועצה הקציבה לצורך התחדשות אזור המרכז המסחרי   810,000- כ   .6

₪(. אנו ממשיכים בתכנון המפורט של השדרוג החדש והיפה הצפוי של המרכז   2,350,000)סה"כ עד כה הושג כ
 המסחרי המתחדש.  

, שנבנה בשכונת  "שירת ראובן", ע"ש ראובן שמרלינג הי"ד ₪ מהמשרד לשירותי דת לטובת בית הכנסת    600,000  .7
 הראשונים המתחדשת.  

. המקווה החדש ייתן מענה  במתחם מבני הציבור בשכונה  300- ₪ להקמת מקווה נשים בשכונת ה   2,000,000  .8
לנשים בשכונות המרוחקות מהמקווה המרכזי, בעיקר בשבתות ובימים טובים. נדאג כמובן שהמקווה החדש 

ובשיתוף  יתו והמועצה הדתית  דאתרא  הנחיית המרא  פי  הצניעות המחמירים על  לגדרי  בהתאם  וייבנה  כנן 
 נציגות מנשות השכונה. 

  

   – ולסיום.... הפתעה מתוקה לזוגות הצעירים הרבים באלקנה           
משרד     של  משותפת  בוועדת השקעות  הליך התמודדות קשה  ולאחר  ומהיר  מורכב  מקצועי  לאחר תהליך 

מול   הפנים  ומשרד  "פרויקט המראה",    13האוצר  נוספות במסגרת תקציבי  להשיג ממשרד  רשויות  הצלחנו 
חות  עבור הקמת פרויקט שכונה חדשה לסטודנטים ומשפ   ₪ !   3,000,000הפנים מענק חשוב ומשמעותי בסך  

אטרקטיביים  צעירות שכירות  בדמי  איכותי  סביבתי  פיתוח  של  הקמה  תוך  מתקדמות  תשתיות  בעלת   ,–  
 כפרויקט למגורים זמניים לתקופות ביניים וקצרות. 



 

 

 

   
 
 

 בוועדת השקעות משותפת של  ולאחר הליך התמודדות קשה  תהליך מקצועי מורכב ומהיר  לאחר           
הצלחנו להשיג ממשרד  רשויות נוספות במסגרת תקציבי "פרויקט המראה",    13משרד האוצר ומשרד הפנים מול    

פרויקט שכונה חדשה לסטודנטים ומשפחות  עבור הקמת    ₪ !   3,000,000הפנים מענק חשוב ומשמעותי בסך  
כפרויקט    –, בעלת תשתיות מתקדמות תוך הקמה של פיתוח סביבתי איכותי בדמי שכירות אטרקטיביים  צעירות

 למגורים זמניים לתקופות ביניים וקצרות. 
שכונת  הפרויקט החדש, באזור שבעבר היה הפנימיה של האולפנה שאינה פעילה כבר שנים, בחלק המערבי של    

יח"ד דיור חדשות בבניה קלה )קרוואנים( להשכרה, עם חצרות. הדירות    25-30הראשונים המתחדשת, יכיל כ
ידי המחלקה   2מ"ר ומתאימות לזוגות ומשפחות צעירות עד    50-בגודל כ וינוהל על  יתוכנן  ילדים. הפרויקט 

מיליון ₪. עם השלמת    4-ו עוד כהאסטרטגית כלכלית במועצה בשיתוף מחלקת הנדסה ואנו נגייס לטובת הקמת
ההליכים הבירוקרטיים ואישור קבלת התקציב במועצה, נשלים את התכנון וניערך לביצועו בעז"ה במהלך שנת  

2023  . 
פרויקט חשוב זה ייתן מענה נוסף לזוגות הצעירים שמעוניינים לגור בשכירות באלקנה, וזאת בנוסף לשכונות    

מגן דן, מכללת אורות, ובמאות יח"ד בבתים הפרטיים    –צעירות רבות בשכירות  נוספות שבהן גרות עוד משפחות  
 בשכונות הקבע.

גם בשנת התקציב הקרובה נוכל להמשיך ולהשיג תקציבים משמעותיים לטובת היישוב,    אנו מתפללים שבעז"ה    
 לכל הגילאים ובכל התחומים. 

 אסף מינצר, ראש המועצה.   
 

  כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו
 

בממוצע בכל יום בשנה יש בישראל יותר ממתאבד/ת אחד/ת. מדובר בנושא קשה ומורכב,   :נתון בלתי נתפס   
 . חוצה גילאים, מגדרים ועדות

ראש המועצה והמנכ"ל,   –עצרנו את העבודה השוטפת והתכנסנו, כלל גורמי המועצה    השבוע, באחד הבקרים,   
מחלקות   נו  –מנהלי  פסיכולוגי,  שירות  חינוך,  חברתיים,  משרד החינוך שירותים  שיטור קהילתי,  ביטחון,  ער, 

״מרכז אלה״ שמפעילה מרכזי   ועמותת  את התכנית הארצית  ומעבר״ שמובילים  מ״עמל  והשותפים  והבריאות 
בצרכים   ששיתפה  מקדומים  קורלק  ממשפחת  שכולה  אם  השתתפה  כן  כמו  ושכול.  לאובדן  וליווי  תמיכה 

 ובתחושות מתוך האובדן והשכול.  
סו לוועדת היגוי, דיון והתנעה משמעותית וחשובה לכניסת אלקנה לתכנית הלאומית למניעת  כל אלו התכנ   

 .אובדנות. בראשות ועדת ההיגוי עומדת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, גלית בודנשטיין
כנית מעבר להכשרות שהמועצה מעניקה דרך קבע במסגרת הרווחה והשירות הפסיכולוגי, אלקנה נכנסת לתו   

משמעותית בשיתוף משרד הבריאות ועמותות נוספות, כדי לדון ולטפל במניעת אובדנות חלילה, נושא חשוב  
 .שאינו מדובר מספיק בישראל

התוכנית מבוססת על אסטרטגיות מניעת אובדנות אשר הוכחו כאפקטיביות בארץ ובעולם, פיתוח הדרגתי     
ורב שלבי של תשתיות פעולה וכוללת ליווי מקצועי וניהולי להטמעת התכנית, מערך הכשרות שומרי הסף, ליווי  

ע בבניית רצפים טיפוליים ביישוב  י יועצת חינוכית, סיוע בהגשת טיפול בזמן סביר באמצעות קופות חולים, סיו"ע
 במקרה של אדם בסיכון, סיוע טיפולי לבני משפחה שיקיריהן התאבדו ועוד.

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 העסק הביש.הנושא:  .קתדרה עם משה חרמץ – 20:00כ"ב בטבת בשעה  15.1.23יום ראשון    
תקשורת בין בע"ח, הנושא:  .שירת המונים עם ד"ר סיגלית הרץ – 11:00בשעה  כ"ג בטבת 16.1.23 יום שני   

 מהים ועד לנבכי האדמה.
מעבד לנשיא  הנושא: .סטוריה, תרבות וקהילה בראי הקולנועיה – 20:00בטבת בשעה כ"ד  17.1.23יום שלישי    
 קיצור תולדות הקהילה האפרו אמריקאית. –

 איסיים.-פרושים-צדוקיםהנושא:  .מאבקי עיצוב הזהות היהודית – 11:00בשעה  כ"ה בטבת 18.1.23 יום רביעי   
 ני אש.ישראל גירון על בטיחות בפ – 19:00ובערב בשעה    
 מפגש ראשון בפעילות בין דורית עם תלמידי ישיבת ימ"ה. –  9:00-11:00בשעה  כ"ו בטבת 19.1.23 יום חמישי   
 פעם בחודש ללימוד טכנולוגיות בטלפון החכם בשיבת ימ"ה.  –מפגשים  4

 .פתוח לכולם ללא עלות –י"ג באייר  4/5ט' באדר,  2/3י"ח בשבט,  9/2כ"ו בטבת,  19/1להלן התאריכים:    
   Apples never fallעם הספר: The Book Club – 18:15כ"ט בטבת בשעה  22.1.23יום ראשון    
 אילן טל שר ויוסי גרושקה מנגן. :שירה בציבור – 20:00  ובשעה  

 ברי מועדון ללא תשלום.₪ וח 40דמי כניסה 
 

 ממשיכים בחוגי הספורט ללא תשלום בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי
 .חוג התעמלות לגברים עם בתי אברמוביץמתווסף חוג נוסף ללא תשלום,  2023בחודש ינואר    

  .בהרשמה מראש 8:50-9:40ימי שני ורביעי בשעה 
החל מתאריך ₪  50בתשלום חודשי של  15:30לאור בקשות, הליכה נורדית יהפוך לחוג קבוע בימי שלישי בשעה   

₪ )בתנאי שיהיו מספיק  70בתשלום חודשי של  16:45וחוג יוגה עם אלינה בימי שלישי בשעה , 17.1.23
 . החל מחודש פברואר משתתפים(

 .052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי טל'   
 

 

 ההרשמה בעיצומה! – 2023פלוס אלקנה לשנת  50חברות במועדון 
 ₪ לשנה לחבר. ₪960 לחודש. סה"כ  80יעמוד על  2023תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה    

-₪ לחבר, ו 800, והתשלום יעמוד על 2023ניתן הנחה למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר כמידי שנה,    
 לזוג.₪  6001

חשבון , 414סניף , 20בנק מזרחי : בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( –העברה בנקאית פרטים ל
530880 

 עמותת גיל הזהב באלקנה.
 :בהעברה בנקאית או בשיקים אפשרויות התשלום   

 .2023מאי -2023 מינואר תשלומים 5-ניתן לחלק ל –ליחיד 
 .2023אוגוסט -2023 ינואר :תשלומים 8-ניתן לחלק ל –לזוג 

 )בהודעות וואטסאפ(. 052-2577217רוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל' 
 .19:15-20:00ובימי שלישי בין  8:00-12:00 ד' בין השעות-ב' ו במועדון, בימים

 

 
 



 
 

 כאן באלקנה !   –סטודיו נשים מקצועי ומהנה 
 

 את כבר לא צריכה לנסוע רחוק כדי להנות מפעילות ספורט איכותית!     
להצטרף לעשרות הנשים המרוצות שהצטרפו לאחרונה לסטודיו ונהנות ממגוון חוגים, וממדריכות מסורות, מוזמנת    

 אכפתיות ומקצועיות !
 והמחיר ??? ללא תחרות !

 03-9109040מתנ"ס אלקנה  לפרטים   !מוזמנות לשיעור ניסיון 
 

 



 
  - ספריית אלקנה

הצטרפו אלינו גם  

 בפייסבוק
     

ואתם      טוב  ממש  ספר  קראתם 
לחו  יש?  חייבים לספר עליו לכולם

לנו המלצה למייל הספריה, פרטו 
הספר את  אהבתם  ואנחנו ,  למה 

נפרסם אותה בדף הפייסבוק של 
 הספריה.

 



 

 

 

 מרחב למידה
 

 ��ההרשמה בעיצומה –מרחב הלמידה במתנ״ס התחיל עוד שנת פעילות ��
מכיתה ג׳ ועד י״ב. החוגים  -החלו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגלית   

 מתקיימים באופן שבועי ומועברים בקבוצות קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 
או  https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7: מצ״ב קישור להרשמה מוקדמת   

 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים. בברקוד המצורף. 
 .03-9109040כל הקודם זוכה! לפרטים:  .מומלץ להירשם בהקדם

lemida@elk.Matnasim.co.il 
 

   

        נבחרת כדורסל הנשים של אלקנה
 �💐�בכדורסל. כל הכבוד. ובהצלחה   קבוצת נשים חדשה באלקנה    

 

 

 

 לו" -לה-"לי –חנות קטנה ומטריפה 
 

לפני כתשע שנים הוקמה באלקנה חנות קטנה למכירת פריטים יד שנייה. זהו מיזם קהילתי פורץ דרך    
 של תרומה מעגלית המתחילה מהקהילה וחוזרת לקהילה. כיצד?

ותינוקות, אביזרי אופנה, אנשים טובים מקהילת אלקנה והסביבה תורמים בגדים לנשים, גברים, ילדים    
 כלי בית, מתנות וצעצועים.

ובהקפדה יתרה בוחרות את הפריטים  ,מדי יום מגיעות לחנות מתנדבות מסורות מאלקנה והסביבה   
 המובחרים, מסדרות אותם כך שהכול יוגש בצורה אסטטית ויפה למבקרים ולמבקרות בחנות. 

פוקדים את החנות ורוכשים פריטים  ,הסביבה ואפילו מקצות הארץ יתושבים ותושבות מאלקנה ויישוב   
 במחירים סמליים. הפריטים שאינם ראויים להימכר נארזים ונמכרים למיחזור.

כל הכנסות החנות מוקדשות לתרומה לקהילה. הכסף נתרם ברובו למשפחות נזקקות מאלקנה, וכן עבור    
 חיים" שאותה מובילים בני הנוער של גרעין "אריאל" ועוד.מיזמים חשובים ביישוב כדוגמת קייטנת "קו ל

בשנה שחלפה  .מדי שנה גדלים כספי התרומה מיזם קהילתי חשוב ומיוחד שכולו קבלה ונתינה קהילתית.   
 .₪ 120,000-נתרמו כ

 המיזם הוקם ע"י בת הישוב, גלית בקרמן. :חשוב לציין את תחילת הדרך   
עמותה רשומה )ע"ר( ומבוקר ע"י רואה חשבון מוסמך. המועצה המקומית לפני כחמש שנים המיזם הפך ל

 אלקנה מסייעת רבות למיזם, הן במיקום והן בעזרה בתחזוקה השוטפת.
 .17:30-19:30ואחה"צ בין   10:00-12:00מחכים לכם בחנות בימים ראשון ורביעי, בין    
קים בארון הנמצא בכניסה לחנות )גם וכמובן נשמח לקבל את התרומות שלכם, פשוט הניחו את הש   

 כשהיא סגורה(
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbY9NVBTaY87djqdF7&data=05%7C01%7C%7C3244fa03f5904e3a47c708daee36d162%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C638084216447443882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFp9XpFqCBGvZ6B5IsBynZ9KSIEaM8d17%2FZb%2Bwl8cTM%3D&reserved=0
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


    

 
 

 

התכנית הארצית  זוזה"ב בגן     
להתנדבות גמלאים בגני הילדים 
בנושא בטיחות בדרכים כדרך 

 חיים.
במיזם זה, הפועל בגנים    

באלקנה מזה מספר שנים, 
מתנדבים גמלאים תושבי הישוב 

לגנים ומלמדים את כללי שבאים 
 הזהירות בדרכים.

בגן שקד מתנדב סבא דודי    
גרוס, המגיע זו השנה השנייה 

 להתנדב בגן.
ילדי הגן, בהובלת הגננת אפרת    

בוקובסקי, הפתיעו אותו ליום 
הולדתו, הכינו לו אלבום ברכות 
והעניקו לו מתנה מעמד זה שימח 

 וריגש אותו מאד!  
 כל אחד  דודי!מזל טוב לסבא    
 .הוא אור קטן וכולנו אור איתן   

 

 שומרים על בטיחות בדרכים כבר מהגן!

 

 

   שלמה צוריאלל
 על פטירת האב תנחומים 

 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ךמהמקום ינח
 .לדאבה עודולא תוסיף 

                                                                     

 מכל בית אלקנה 
 

י שלמה  ראשון  שבעה  יביום  באלקנהשב    בביתו 
 . 19:00-23:00בין השעות ,  4ברחוב אדני פז 

 אזכרה 
במלאת ארבע שנים לפטירתה של אשתי, אמנו,  

 אחותנו וסבתנו  

   ז"ל   צביה מינצר

,  13.1.2023נתכנס ביום שישי, כ' בטבת, תשפ"ג )
 08:15למניינם( בשעה 

 העלמין באלקנה בבית 
 

 המשפחה, וכל בית אלקנה 
 

 

ה " ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י ורד  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
  !והביאו שכנות וחברות ,בואנה בשמחה להיות עמנו .פוקסברומר

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס
 

 תורהזום
 

. על הנושא: ״מיחיד לאומה״, 20:00בשעה  2023לינואר  19יתקיים ביום חמישי  שיעור בתורהזום לפרשת וארא   
  .לשעבר נשיא מכללת אורות אלקנה ,נתן ע״י  הרב ד״ר יהודה פליקסהשיעור יי

 .בואו להיות עמנו. להתראות, זהבית גרוס
 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 
 

 17.1.2023כ"ד בטבת, ,  ,ביום שלישי תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי המדרשה, מוזמנות בשמחה   
 ויהדות מעניינים ומרגשים.להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך 

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות 
 

 למחלקת הביטחון באלקנה
 דרוש סגן/ מ"מ רבש"צ

 

 הגדרת התפקיד: 
 ממלא מקום של הרבש"צ

 בהיעדרו.
 דרישות התפקיד:

 • יכולת עבודה תחת לחץ. 
 • ממשקי עבודה מול צה"ל והמשטרה.

 • ראש גדול, יוזמה ואחריות.
• נכונות לעבודה מאומצת בשעות בלתי 

 שגרתיות לרבות לילות, סופי שבוע, וחגים. 
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • העדר רישום פלילי. 
 ומעלה. 05• שירות קרבי, רובאי 

 • שירות מילואים פעיל.  
  .יתרון –• בוגר קורס פיקודי 

  .חובה –• מגורים באלקנה / שער שומרון 
 , מס'הדר, לWhatsAppלפרטים נא לשלוח 

053-3006035. 
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 לידות
בן לדולב ושני , נכד לאורית ועופר וינשטוק ,להולדת הנין, יעקב בז'סקיו לחנה בז'סקי קלינמן

  .וינשטוק

 מצוה בר/בת
 . בן לאלחנן וצורית ארזי ,נכד רואי טוביהההמצווה של   לברואריה ארזי,  וויטלאל

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 
 

 .165עם המעבר לבית הקבע בשכונת  ,לשרה ומוטי אלוני

 

 

הודעה חשובה 
לתושבים שכונת 

הראשונים )הארעי( 
 בעבר ובהווה

 

מיום ראשון לידיעתכם החל    
 ,15/1/23 הקרוב כ"ב בטבת,

יבוצעו  ,ולמשך מספר שבועות
בשכונה פינויי קרוואנים 
ואשקוביות ועבודות הריסה 
ופינוי, לקראת תחילת עבודות 

 הפיתוח בשכונה המתחדשת.
ברחבי השכונה נותרו מספר    

מחסנים, מכולות, מבנים יבילים 
', חלקם נעולים עם תכולה וכו

וציוד שהושאר שם על ידי 
משפחות שכבר אינן מתגוררות 

 בשכונה. 
למען הסר ספק, מעבר לעובדה    

הברורה שהמועצה אינה אחראית 
אנו למבנים/מחסנים ותכולתם, 

מודיעים כי החל מיום שלישי 
אם הם לא יילקחו, הם  17/1/23

 יפונו וייהרסו.
חלילה לפיכך במידה והשארתם   

ציוד או מחסן כלשהו אנא דאגו 
 לקחת אותו מבעוד מועד.

נבקשכם אף להעביר הודעה זו   
לשכניכם בעבר כדי שאם השאירו 
 משהו יוכלו לדעת, להגיע ולקחת.

-050ניתן לפנות אלי בטלפון    
2060340 . 

 .מנכ"ל המועצה, אסף שפירא
 


