
 דדדד'  

 

 

 

 

 

 

 

 

ים: ַהֹחֶדׁש ַהז ֶה ָלֶכם     ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ
ָנה ָ י ַהׁש  אׁשֹון הו א ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ  רִׁ

 

 אלימלך כרמל
 

נשמעו , בעוד עם ישראל יושב בסוכותיו וחוגג את חג הסוכות 1582לאוקטובר  4, ה'שמ"ב י"ח תשרי שנת-ב זה היה    
 בשווקים ובחצרות השכנים הנכרים, קולות של מהומה בלבול ומבולקה.

כי  שבו נאמר 13 -של הכנסיה מאת גרגוריוס ה סיפרו הנוצרים שפורסם צו, בבירור עם השכנים לפשר המהומה   
 בו.  15-לאוקטובר ועד ל 4-מה, יום 11ימחקו מלוח השנה הנוצרי 

שכר הדירה ויתר , השטרות ימי הזיכרון,, מה יהיה על האירועים אשר נקבעו, על ההיסטוריה, ימי ההולדת   
 ? ההתחייבויות

השיבו היהודים: אבל עשיתם הכל וערכתם נוסחה מורכבת ומסובכת לקביעת חג הפסח שלכם )הפסחא( ש"חס 
 פסח שלנו.וחלילה" לא יחול במועד חג ה

 . גם את הנוסחה המסובכת לקביעת מועד הפסחא ענו הנוצרים: יחד עם תיקון הלוח ביטלנו   
-התיקון הידוע בשם "הלוח הגרגוריאני" נדרש לאחר שחישבו ומצאו אומות העולם שמועד תחילת האביב נסוג מה   
 ימה.ימים קד 11-למרס, אי לכך חובה להקפיץ את הלוח הנוצרי ב 11-למרס ל 21
התאמת תאריכים וכתיבת טבלאות המרה )פרנסה  לאומות העולם ישנם לוחות שונים שבד"כ יוצרים בעיות של   

  למתכנתים ולכותבי אפליקציות...(
על פי הלוח  1917-בעיקר מטעמי אגו, את הלוח הגרגוריאני, וראוי לציין שרוסיה התנהלה עד ל, לא כולם קיבלו   

 היוליאני. –הישן 
ימים ולשלב נוסחאות  למחוק, וד אומות העולם היו צריכות להחליט, האם לנהוג על פי שנת הירח או שנת השמשבע   

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם  חכמי ישראל קידשו את החודש כמו שנאמר בפרשתנו:, מסובכות
 "כזה ראה וקדש".הראה לו הקב"ה למשה לבנה בחידושה ואמר  –לחודשי השנה" 

 וכמו שנאמר "שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים".   
"מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של הלבנה  אל:במסכת ראש השנה )כ"ה.(, שם אנו מוצאים את דברי רבן גמלי   

 פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה וע"ג חלקים".
דקות  44ימים  29.5שהם  של שעה 1/1080דקות ועוד  44, שעות 12, יום 29הזמן בין מולד הירח למולד הבא הוא :    
  בימינו ! זהה לחישוב המדויק של נאס"אכמעט . ימים( 29.530,594,135,802שניות. ) 3 1/3 -ו

 .הביטוי "מקובלני מבית אבא" שקול לביטוי "הלכה למשה מסיני"   
 . לוח השנה היהודי מסמל חירות ועצמאות ומציין תחילתה של אומה   
לוח חדש לעם  –מצוות קידוש החודש ביחד עם יציאת מצרים  –ראש חודשים  לכםהחודש הזה , לא לחינם נאמר   

 חדש בן חורין.
בכל  האחיד הבינו היטב שהלוח העברי, ובעצמאותו של עם ישראל אשר רצו לפגוע באחדותו, בתורתו, כל הצוררים   

וזו הסיבה שאיסור  אמריקה וכל שאר הגלויות, אירופה, הוא בין היתר החוט המקשר בין יהודים מתימן, קהילות ישראל
 הגזירות אשר גזרו שונאי ישראל.קידוש החודש נכלל לרוב בין 

לא אלמן ישראל: כשראו רבותינו בדורות הקודמים החל מהאמוראים וכלה בגאונים שעקב הגזירות עלול להישכח 
לכלל , שהיו ידועים רק לגדולי ישראל וראשי הישיבות, מסרו גילו והפיצו את סודות העיבור, מישראל הלוח העברי

 פי זרעו".על מנת ש"לא תישכח מ, עם ישראל
שנה  6000-החישוב של הלוח העברי על פי סודות העיבור וכך נקבע לוח ל רבי סעדיה גאון קבע סופית את שיטת   

 . וזה הלוח בו אנו משתמשים כיום
 למחיקת , כשאר העמים , אינו זקוק "הלכה למשה מסיני" הם שסודות הלוח העברי ועיבור השנה , עם ישראל     

 .וח השנהמל ימים         
 .שבת שלום

 

 27.1.23 | גתשפ" שבטב ה' | באפרשת  | 1152 'ליון מסיג
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 הכנות מקדימות ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
 

 כמנהגנו באלקנה, בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנו מזכירים ביראת כבוד את      
 בני המשפחה מדרגה ראשונה של תושבי אלקנה )אחים, אחיות, הורים, ילדים, בני זוג( בהקראת שמות הנופלים.   
 נופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנו אם רלוונטי למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת ה      

 מנהל המתנ"ס, ית קדמוןמע קשר. ( או בטלפון, וניצור עמכםelkana@matnasim.org.ilבמייל למתנ"ס )           
 

, האיש שהיה שם, משך בחוטים, שלמה פילבר 
שראה ושמע הכל, מכניס אותנו אל נבכי הבפנוכו 
של הפוליטיקה והתקשורת של ישראל ומעיד ממקור 

 ...ראשון איך הדברים עובדים באמת
 שקלים בלבד!!  20 –מחיר כרטיס מסובסד    

. או בברקוד https://bit.ly/3Ixl9OQ לרכישה
 המצורף.

 מספר הכרטיסים מוגבל! 
 

 לכל שבת יש מוצאי שבת ואיזה מוצ״ש מרתק הכנו עבורכם!!
 

   

 כולם מוזמנים למופע: 28.1 קרובה, ו' בשבט,במוצאי שבת ה

 "האהבה הישנה"
 עם המוזיקאי גיל זוהר

עיבודים חדשים ויחודיים לשירים אהובים וסיפורים 
 י הקלעיםמרתקים מאחורי ומלפנ

 ש"ח בלבד 15עלות מסובסדת: 
  https://bit.ly/3GJIwCh לרכישת כרטיסים הכנסו לקישור:

 או בברקוד המצורף

 �🎹🎸🅁�ואו בשמחה!!!ב   
 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י הרבנית  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 !והביאו שכנות וחברות ורחל שטרן. בואנה בשמחה להיות עמנ

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס
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 מרחב למידה
 

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

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

  או בברקוד המצורף. 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.  

 כל הקודם זוכה! .מומלץ להירשם בהקדם
 lemida@elk.Matnasim.co.il. 03-9109040לפרטים:  

 

 מרכז צעירים
  

 מרכז הצעירים באלקנה תופס תאוצה!   
 סדנאות נגרות מהממות של בניית אדניות!!! 2סיימנו  איזה כיף היה לנו השבוע!!!   

הגיעו עשרות צעירים וצעירות, הכרנו, התגבשנו, נהננו ממוסיקה טובה, נשנושים טעימים, ויצירה משמחת מאוד 
 ברוח ט"ו בשבט הקרב ובא!!!

 מחכים לכם בפעילויות הבאות!   
 

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


 

סטודיו נשים מקצועי  
כאן   –ומהנה 

 באלקנה ! 
 

את כבר לא צריכה לנסוע רחוק      
ספורט  מפעילות  להנות  כדי 

 איכותית!
מוזמנת להצטרף לעשרות הנשים    

לאחרונה  שהצטרפו  המרוצות 
חוגים,   ממגוון  ונהנות  לסטודיו 
אכפתיות  מסורות,  וממדריכות 

 ומקצועיות !
 תחרות !והמחיר ??? ללא 

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

 
 

  - ספריית אלקנה
הצטרפו אלינו גם  

 בפייסבוק
     

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

הספר את  אהבתם  למה  פרטו  ,  הספריה, 
של   הפייסבוק  בדף  אותה  נפרסם  ואנחנו 

 הספריה.
 



 

 

 

   
 
 

מקימים מקהלה  

 משולבת באלקנה !! 
 

וללא      עם  ילדים  ישתתפו  במקהלה 
וללא   קבוע  שבועי  במפגש  מוגבלויות 

 עלות!
להרשמה ניתן לשלוח מייל למתנ"ס     

 . 052-8550326או הודעה לוואסטאפ 
 

 

 כל הנוער מוזמן ביום שני לשיחה מרתקת עם רב סרן איתן גדג' שיצא מחיי הפשע והפך לקצין מצטיין.  
 

 : כל מי שעוד לא הצטרף אלינו מוזמן להגיע במוצ"ש הקרוב! נוער- תורה 
 נוער!-י"ב בהובלת צוות תורה-שבוע הבא סדר ט"ו בשבט לכיתות טב

 בני עקיבא: 
 את שבוע יובל, שימשיך בעז"ה עד יום חמישי הבא!  השבוע ביום חמישי פתחנו בסניף    
  שבוע יובל הוא שבוע שבו מעלים את המודעות בצורה חווייתית ומשמעותית לשבטי יובל בתנועת בני עקיבא    
 שבטים שמשלבים חניכים עם צרכים מיוחדים בסניפים. –

פתחנו את השבוע עם הפנינג יובל שהפעילו שבט קווה, וצפויות לנו בהמשך עוד הרבה פעילויות שוות: שבת     
 עם עינב  בשלישי שיחה לחב"ב    ביום שני ערב סרט,  במוצ"ש פעילות כדורסל נכים לשבטים הגדולים,  יובלדת, 

 המתוקים.עזרא ובחמישי סרטון סליחה על השאלה עם חניכי שבט יובל    
 רוני, דניאל והדס על כל ההשקעה והמסירות!! – כל הכבוד למדריכות יובל האלופות       

       ניפגש בסניף 
 



 

 

 

  

 

 

 

 תורהזום
 

על  ,20:00בשעה  2023לינואר  2 הקרוב, י"א בשבט, שיעור בתורהזום לפרשת בשלח יתקיים ביום חמישי   
ינתן ע״י  ד״ר חגי משגב, החוג השיעור ימבט אל העולם העתיק״.  – היציאה ממצרים: הנושא: ״בין תרבויות

 של אסתר אדמנית(.   יהלארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית. )אח
 .בואו להיות עמנו. להתראות, זהבית גרוס

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

כה אמר קונפוציוס "כבד את  הנושא: .קתדרה עם זאב רילסקי – 20:00ז' בשבט בשעה  29.1.23יום ראשון    
 אביך ואת אימך".

מסע  הנושא: .עם צביקה פולק 'הלב של העולם נפתח')שינוי בלוח(  11:00בשעה  ח' בשבט 30.1.23 יום שני   
 עולמי ומקומי בין הסיפורים מאחורי השירים והיוצרים.

על הספר  עם המרצה היקרה שלנו מלכה שיינברגקישור לזום  – 10:00ט' בשבט בשעה  31.1.23יום שלישי     
 "מסע עד תום האלף"/א.ב. יהושע.

88368922875?pwd=SjRzQXZ0VWh0ZVkyd0dVWm5pek9Bdz09/https://us02web.zoom.us/j. 
פריס עיר  הנושא: .לי אלדובי-חוויה מן האומנות עם אור – 11:00בשעה  ט' בשבט 31.1.23 יום שלישי בערב   

 המחר.
-המאבק היהודיהנושא:  .ד"ר אמיר משיחעם הרב  'מאבקי עיצוב הזהות היהודית' – י' בשבט 1.2.23 יום רביעי   
 וצרי.נ

 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 
 

 של האמנית אילנה לויטן. "לפתיחת תערוכה "צבע, זה כל הסיפורהקהל מוזמן )ללא תשלום(  
 .20:00בשעה  י' בשבט 1.2.23 יום רביעי  

 .סיור בתערוכה וכיבוד קל – 20:00בתוכנית:    
 .דברי פתיחה מפי חוה נבו, אוצרת התערוכה – 20:30                

 דברים מפי מנכ"ל העמותה "שמחה לילד", מר אלי קלרמן                
רוני, אחת משלישיה נולדה עם שיתוק מוחין, חברה בקבוצת הבוגרים של "שמחה  –  ""הסיפור של רוני       

  לילד", תספר את סיפורה מעורר ההשראה.
 

ניפגש עם אחת התופעות המעניינות והצבעוניות  .)שינוי בלוח( 20:00בשעה  י"ד בשבט 5.2.23 יום ראשון   
תופעת ציורי  הנושא: .עם חוה דוראני ,שהחלה בדרום ת"א ושכונת פלורנטין והתפשטה ברחבי מדינת מישראל

 הגרפיטי ואומנות הרחוב בישראל ובעולם.
 חוגים

 .₪ 50בתשלום חודשי של  ,15:30הליכה נורדית בימי שלישי בשעה    
₪ )בתנאי שיהיו מספיק משתתפים(.  70בתשלום חודשי של  ,16:45חוג יוגה עם אלינה בימי שלישי בשעה    

 052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי טל'  החל מחודש פברואר.
 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88368922875?pwd%3DSjRzQXZ0VWh0ZVkyd0dVWm5pek9Bdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw39H9zj7FKxLByl0fYwVRLt


    

 
 

 
 בשביל נוער אלקנה –תודה לסיירת ההורים 

 

אנו מזמינים את כל ההורים של הנוער לערב הוקרה  ,במסגרת שיתוף פעולה בין יחידת ההתנדבות ויחידת הנוער   
 למתנדבי סיירת ההורים הפועלים ללא הפסקה למען עתיד ילדינו.

 בערב זה תתקיים שיחה מרתקת מפי מורן מוסט, מומחית בתרבות הנוער.   
 ם חדשים.בסיום הערב ייפתח רישום הצטרפות למתנדבי .ההזדמנות לחזק ולהצטרף לשורות מתנדבי הסיירת זו   

 

 "יום השימוש הבטוח באינטרנט"
 

פלוס, בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי וחברת  50מועדון ו יחידת המתנדבים באלקנה )מערך באים לטוב(   
Microsoft 2023"יום השימוש הבטוח באינטרנט" לשנת  במסגרתמיזם ארצי משתתפים ב. 

 בנושא שימוש נכון ובטוח בטלפון החכם. ללא עלותסדנה מקצועית מ יהנוי, אזרחים ותיקים באלקנה ביום זה   
ניוז" לבין חדשות אמיתיות  הסדנה תכלול היכרות והימנעות מפישינג )"דיוג"(, אבטחת הטלפון והבחנה בין "פייק   

 והימנעות מהפצת ידיעות כוזבות.
 50מועדון  – בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל 10:00בשעה  7.2.23יתקיים ביום שלישי ט"ז בשבט מפגש ה   

 .פלוס אלקנה ברח' גיבורי ישראל
 .052-2577217ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש אצל רוחי רוזנבלום      

  
 

 רישום 
 לגני הילדים 

 ולכיתות א'
 
 

 .הורים יקרים שלום רב   
 בשעה טובה ומוצלחת,   

אנו שמחים להזמינכם 
לרשום את ילדיכם לגני 
הילדים ולכיתות א' לשנת 

 הלימודים תשפ"ד. 
הרישום הנו אינטרנטי    

עד כ"א בשבט  ויתקיים
(23/1). 

גם אם ילדכם לומד השנה    
עליכם לדאוג בגני המועצה, 

לרישומו כעת. המועצה אינה 
מתחייבת לשבץ את הילד בגן 
הסמוך לביתו אם לא בוצע 

 רישום בתאריכי הרישום
לקישור  להרשמה כנסו

https://bit.ly/3bAzJos. 
זכאים לביצוע רישום רק מי 

הות מופיע שבתעודת הז
 כתושב אלקנה.

 , נעה כהן       
 , מנהלת הגיל הרך

, 03-9151226טלפון: 
noa@elkana.org.il 

 

https://bit.ly/3bAzJos
mailto:noa@elkana.org.il


 

 

   
 
 

 

  https://bit.ly/3VX80mm: לינק לתשלום והרשמה
 או בברקוד המצורף.

 

https://bit.ly/3VX80mm


 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 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 
סלולארי , הדר, לWhatsAppלפרטים נא לשלוח 

 .053-3006035 פרמס
 

 

 תנחומים
 משה, על פטירת האם. -לרחל בן

 . על פטירת האם , משה מרקס ל
ב בביתו  יושב שבעה  השירים  משה  שיר  ניחום    .164רחוב 

בין   ביום שישי.  16:00-21:00,  09:00-13:00בין השעות    אבלים
תתקיים  .  09:00-14:00השעות:   מנחה  שישי  תפילת  ביום 

 . 13:15בשעה 
בתוך שאר אבלי ציון   כםמהמקום ינח
 .לדאבה עוד פוולא תוסי וירושלים

 מכל בית אלקנה 
 

 

 אזכרה 
 

 חודש לפטירתו של 11במלאת 

 ז"ל  ראובן דן מגן

 30.1.23נעלה לקברו ביום שני ח' בשבט תשפ"ג 
 בבית העלמין באלקנה.  10:00בשעה 

,  17:30, בשעה  29.1בערב לפני האזכרה, ז' בשבט, 
תתקיים סעודת מצווה לזכרו, בבית הכנסת 'בית שלמה',  

 ירושלים.  5רחוב ורבורג 
 המשפחה וכל בית אלקנה 

 
 

ח " ֶנצַּ ֶות לָּ ָּ מ  ע הַּ ַּ ל   ב ִּ

ים" נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ  ו מָּ

 אזכרה 
 

 במלאת שלוש שנים לפטירת יקירנו 

 ז"ל  אבינעם זכריה עודד

 בבוקר  8:15בשעה  (6.2.23ביום שני ט"ו בשבט ) אזכרהנקיים 
 העלמין באלקנה.  בבית

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 . יהי זכרו ברוך

 
 

 מחכים לכם. .29.1קרוב, ז' בשבט, ניפגש בראשון ה
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 לידות

 .בת לעפרה ואריאל גנז ,להולדת הנכדה ,לרחל ואבישי דאום
 .בן לעדי ואביה ,עמית קידר נכד, להולדת השלומי גפןלשרה ו

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 זר ברכות
 לחברנו 

 הלל ויס 'פרופ
 החדש ״קול הדם״על הופעת ספרו 

  – כרכים, הוצאת ספרא( 2מבחר מחקרים ומאמרים על יצירות ש”י עגנון )
 .פרי עבודתו של פרופ’ הלל ויס במשך חמישים שנה

 שתמשיך לעשות עוד ספרים הרבה.
 מכל בית אלקנה

 

 

 

 

    רוץ ימ    

 אלקנה   
 

טוב, זה יהיה קצר    
אנחנו חייבים כי 

 לרוץ!!!
גם במרוץ החיים    

המטורף, תמיד אפשר 
למצוא זמן להשתתף 

, 6-במרוץ אלקנה ה
מסורת שנתית 
איזורית נהדרת 
שהשתרשה ותפסה לה 
מקום של כבוד בכל 

 ישובי הסביבה. 
זה המרוץ שלנו!    

בסביבת הבית שלנו. 
 רוצו כבר להירשם!!

 להרשמה לחצו:   
www.elkanarun.co.il 

 

http://www.elkanarun.co.il/

