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ן" ֶּֽ ָ֖ה פ   מָּ ֵ֥ם ִמְלחָּ ְרֹאתָּ ם ב ִ ָ֛ עָּ ם הָּ ֵ֥ ח  ָּ  ִינ 
ה"  ְימָּ ֶּֽ ֵ֥בו  ִמְצרָּ ָּ  ְוש 

 

 שמואל רכטמן
  

 ִכַּ֣יפרשת השבוע פותחת במילים "ַוְיִהִ֗י ְבַשַלַּ֣ח ַפְרֹעה֘ ֶאת־ָהָעם֒ ְוֹלא־ָנָחַּ֣ם ֱאֹלִהִ֗ים ֶדֶֶּ֚רְך ֶאֶַּ֣רץ ְפִלְשִתִּ֔ים ...    
ןקָאַמַּ֣ר ֱאֹל ְיָמה". הרב גורן זצ"ל, ב"דרשות על פרשות השבוע", ים ֶפֶּֽ ֵ֥ם ָהָעָ֛ם ִבְרֹאָתֵ֥ם ִמְלָחָמָ֖ה ְוָשֵ֥בּו ִמְצָרֶּֽ  ִיָנח 

 שה רבנו עליו השלוםמצרים, אבל מ-מלחמה, נגד מעצמת העל שואל: הרי, גם בדרך שנבחרה, היה חשש
ּון" וזה הספיק על מנת שהעם יירגע ולא יחזור למצרים. ַּ֣ם ָלֶכֶ֑ם ְוַאֶתָ֖ם ַתֲחִרשֶּֽ  הכריז: "ַאל־ִתיָראּו֒ .....ד' ִיָלח 

הרי גם במלחמה זו אפשר היה לומר "ד'  אם כך, מדוע היה צריך לחשוש מלעלות דרך ארץ פלשתים?
 ילחם לכם" וכו'?!

התשובה היא, שאינה דומה יציאת מצרים לכיבוש כנען. על יציאת מצרים נאמר "והוצאתי", "והצלתי",    
"וגאלתי", ולקחתי". כולן פעולות של הקב"ה. מה שאין כן בירושת ארץ ישראל. אכן, בלשון הגאולה 

אִתִ֤ ב  י ֶאְתֶכם֙ ֶאל־ָהָאִֶּ֔רץ.... ְוָנַתִתִּ֨י ֹאָתֵּ֥ה ָלֶכָ֛ם" אבל כאן התווספה מילה "מיותרת" החמישי נאמר: "ְוה 
)במדבר  הביטוי "מורשה" משמעו כיבוש הארץ, שהרי כך נאמר בערבות מואב מֹוָרָשָ֖ה".המלה "-לכאורה

יַשְבֶתם בה חייבת להיות "הורשה" שמשמעה כלומר, לפני הישי ָבֶּ֑ה", לג(: "... ְוהֹוַרְשֶתֵ֥ם ֶאת־ָהָאֶָ֖רץ ִוֶּֽ
בזכות שתירש מלחמה. הרמב"ן, בהשגות לספר המצוות, גורס "וכך אמרו בגמר סוטה: וירשתה וישבת בה 

 תשב בה.  -". כלומר, בזכות שתילחם עליה )="תירש"( תשב –
גים כיבוש א"י לא יכול היה להיעשות על ידי מעשי ניסים: עם יציאת העם מהמדבר )בכפוף לחרי   

מועטים הטעונים הסבר( חדלו הניסים הגלויים. הם חדלו לצורך קיומה של הבחירה החופשית. לכן, על 
מנת לאפשר את הבחירה החופשית, במלחמה לכיבוש א"י וכבר לא יכול להתקיים "ד' ילחם לכם ואתם 

 רימה"., "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצמשה רבנותחרישון". ממילא היה מקום לחששו של 
יכולה ההשגחה לבצע "ניסים  בלי לפגוע בעקרון הבחירה החופשית, תמיד, גם במקרה של מלחמה,   

צריך שנהיה ראויים לניסים הנסתרים. בספר "קדושת  נסתרים" שאינם פוגעים בבחירה החופשית. אולם
יֶהִ֤ם פשוטו של מקרא" מאת הרב יהודה קופרמן זצ"ל עומד המחבר על פירוש הספורנו לפסוק  "ִתֹפִּ֨ל ֲעל 

יָמָ֙תה֙ ָוַפִַּ֔חד ִבְגֹדֵ֥ל ְזרֹוֲעךָ֖ ִיְדמַּּ֣ו ָכָאֶֶ֑בן ַעד־ַיֲעֹבִ֤ר ַעְמך֙  יָת". הספורנו גורס ה'א  ד־ַיֲעֹבָ֖ר ַעם־זֵּ֥ו ָקִנֶּֽ שזו תפילה  ַעֶּֽ
מתפלל: "יהי רצון ש)תושבי הארץ(  שה רבנו עליו השלוםעל העתיד להתרחש בכניסה לארץ ישראל ומ

ממו נגדנו כאשר נעלה להילחם איתם, עד אחר שנעבור את הנהרות והם ארנון והירדן, כי אמנם לא יתקו
  במעבר הנהרות תקשה כל מלחמה ונצטרך לנס גדול אשר אולי לא נהיה ראוים לו".

ושל עוצמת  בין הדרגה הרוחנית של הזקוקים לנס הנסתר ודוק: מדובר בנס נסתר: אולם יש מיתאם    
לבין היענות הקב"ה לצורכיהם. על זה מבקש משה, כבר עתה, בחציית ים סוף, שבבוא  ,הנס שנדרשים לו

 המועד הקב"ה ייענה בנס נסתר לצרכיהם של בני עמו, גם אם אולי לא יהיו ראויים לו.
צווה היא. אולי בימינו אנו נעשים ראויים לניסים השתתפות בלוחמה להגנת ישראל מפני צר מ   

עצמם להגנת ישראל ומקיימים בנפשם את  נסתרים גם, ואולי בעיקר, מכיוון שחיילינו מוכנים להקריב
 המצווה של "להצילו מיד צר". 
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 "נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה" 
 

 ב"ה הקמפיין הצליח! תלמידי השמינית בימ"ה הצליחו להכתיר את הישיבה בכתר תורה!   
תלמידי השמינית החליטו שבמקום להשקיע את המאמץ בהכתרה רגילה של רב פורים, הם בחרו להכתיר את     

יבה,  חללי צה"ל ונפגעי פעולות הא  ילוי נשמתהישיבה בכתר של תורה, לכתוב ולהכניס ספר תורה לישיבה לע
 תושבי היישובים של קהילות הישיבה. 

 במהלך השנה הם עבדו וגייסו כסף למען מטרה חשובה זו.    
 לנוער הנפלא   רוח גבית   חשובה זו ולתת  הציבור במצווה  לשתף את  פעלנו יחד עמם לגיוס המונים,         

 שלנו.           
 

   
 
נערך  השבוע  ביום רביעי      

רשת  הנהלת  של  ביקור 
באולפנה   ישראל  אורט 

 ובישיבת ימ"ה.  
הציגו,     החינוך    מוסדות 

תלמידים   באמצעות 
והצוות  מהשכבות השונות 
למידה   מרחבי  חינוכי, 
ופדגוגיה   מצמיחים 
הישגים   לצד  חדשנית, 
ולימודיים   חינוכיים 

 מעולים. 
והתמלא     התרחב  הלב 

את   ולשמוע  לראות  גאווה 
המחפשים   התלמידים 
בלמידה  ולהצטיין  להעמיק 
 ,ולגדול ולהתפתח באישיות

ולשם כך מגיעים אף לאחר  
למפגשי  שעות   הלימודים 

הצוות   עם  והעמקה  תוכן 
 החינוכי. 

מנכ"ל רשת אורט צביקה     
ראשי   את  שיבח  פלג 

ראש האולפנה    –המוסדות  
וראש   בראון  דבורה  גב' 

על    ,הישיבה הרב אודי סט
משובחת   חינוכית  עשיה 
פורצת   חינוכית  וחשיבה 

הואדרך להנהלת   .  קרא 
אנשי   להביא  אורט  רשת 
וללמוד  להכיר  חינוך 
מנכ"ל   באלקנה.  מהנעשה 
אורט ביקש להודות לראש  
מינצר   אסף  המועצה 
החינוך  מחלקת  ולמנהלת 
שיתוף   על  כהן  פועה 
השקעת   ועל  הפעולה 
לקידום  הניכרת  המועצה 

 והצמחת המוסדות.
השאיר      הביקור  בסיום 

מנכ"ל אורט מתנה מיוחדת  
באלקנה   למוסדות החינוך 

והודיע על כוונתו להשקיע  
חדשניות   מעבדות  ולהקים 
 בשווי מאות אלפי שקלים:  

ימ"ה     מעבדה    –בישיבת 
   .ללימודי הנדסת מחשבים

מעבדה    –ובאולפנה    
 ללימודי מגמת רפואה. 

 
 

 ביקור הנהלת אורט באולפנה ובישיבת ימ"ה 
 



 

 

 המשפחות שזכו בהצטרפות למשפחת אלקנה
 

משפחות צעירות מחייכות ומאושרות עד הגג,  12אם תסתובבו בימים אלו באלקנה, יש סיכוי טוב שתראו    
 תרתי משמע! 

אלו משפחות של בני ובנות אלקנה שזכו בימים האחרונים בהגרלה של משרד השיכון, לדירה בהנחה    
  משמעותית ממחיר השוק!

 –משפחות  36ובסה"כ  –מאושרות שאף הן זכו בהגרלה משפחות צעירות שמחות ו 24אליהם הצטרפו עוד    
 שיצטרפו אלינו למשפחת אלקנה ויהוו את התשתית הקהילתית הנוספת של שכונת הראשונים המתחדשת!

ואז יזמינו את  ,היזמים שאמורים לתכנן ולבנות את המבנים יגישו בחודשים הקרובים בקשות להיתרי בנייה   
דירות  24סדר זכייתם בהגרלה. במקביל היזמים ישווקו בשוק החופשי עוד  הזוכים לבחור את הדירות לפי

ויש להניח שלאחר שהיזמים יתכננו את הדירות הם ישווקו  ,)למועצה אין כעת פרטים של גודל הדירות ומחירן
  .מלוא הפרטים( ו לנוואז יהי ,אותם בציבור

ונתחיל לקדם את עבודות  ,בתקופה הקרובה ייעשו תיאומים מול הקבלן הזוכה בעבודות הפיתוח ,כמו כן  
עבודות עפר, ביצוע כבישים, מדרכות, תשתיות חדשות למים, ביוב,  –הפיתוח וההתחדשות בשכונה המתחדשת 

 חשמל, גינות שעשועים ופארקים, שתילת עצים בוגרים ועוד. 
עם בני ובנות אלקנה שזכו  ,לנו ליהנות משכונת הראשונים היפה והמתחדשתבסופו של התהליך נזכה כו   

אליהם יצטרפו משפחות רבות נוספות שבחרו לקבוע את ביתן  .לרכוש דירות בהנחה משמעותית ממחיר השוק
 עמנו כאן באלקנה היפה.

 תתחדשי אלקנה!  
 

   
 
 

גייסו את הסכום הדרוש להכנסת   (!)שעות  24- ותוך פחות מ         
 ספר תורה לזכר חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה מיישובי האזור. 

 בזכות התגייסות רבים אפילו הגיעו ליעד בונוס!    
מרגש היה לראות את ראש הישיבה הרב אודי סט, מנהל התיכון     

החטיבה הרב מיכאל רווח, צוות הישיבה  הרב אריאל סיבוני, מנהל  
התורה   של  בשמחתה  ולרקוד  לחגוג  החוצה  יוצאים  והתלמידים 

 לאחר שהקמפיין הסתיים בהצלחה. 
 בעז"ה בז' באדר נחגוג כולנו את הכנסת ספר התורה ברוב עם.    
 אשרינו שזכינו!    
 



 

 

*** 

 לטקסי יום השואה ויום הזכרון שרונותימחפשים בעלי כ
 

 .תושבים ותושבות יקרים   
כרון באלקנה, כמדי שנה, נפיק את הטקסים בעזרת הקהילה ומתוך הקהילה יבמסגרת טקסי יום השואה ויום הז  
 ילדים, נוער ומבוגרים. –

 המרגשים ולהרגיש שייכים, לטקסים  שרונות משחק שמעוניינים להיות חלקיאנו מחפשים בעלי כ   
 והמשמעותיים בקהילת אלקנה.

 elkana@matnasim.org.ilאו במייל  03-9109040המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות המתנ"ס במספר    
 . 12.2.23  עד לתאריך כ"א שבט

 מנהל המתנ"ס, עמית קדמון
 .נוחות בלבד ומופנית לנשים וגברים כאחדהפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי 

 

 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      
 )אחים, אחיות, הורים, ילדים, בני זוג( בהקראת שמות הנופלים.את בני המשפחה מדרגה ראשונה של תושבי אלקנה 

 אם רלוונטי למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת הנופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנו       
  קשר. ( או בטלפון, וניצור עמכםelkana@matnasim.org.ilבמייל למתנ"ס )           

 מנהל המתנ"ס, ית קדמוןעמ                                                                                                 
 

   

 

, 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! 
 

 

 הצגה לט"ו בשבט לילדי אלקנה
 

 ט"ו בשבט הגיע!   
 כיפי!-ילדי אלקנה חוגגים ט"ו בשבט עם אפי   
מוזמנים להצגה שמשלבת צחוק, שמחה וערכים בשיתוף   

 הילדים.
באולם הפיס בשעה  ,5.2 י"ד בשבט, יום ראשון הקרוב   

מספר הכרטיסים . ש"ח בלבד 15-כרטיס מסובסד ב. 17:00
  https://bit.ly/3wJxc4t הזדרזו לרכוש בקישור מוגבל!

 או בברקוד המצורף.
 

mailto:elkana@matnasim.org.il
mailto:elkana@matnasim.org.il
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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.
 



 

 

 

 מרחב למידה
 

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

 ומועברים 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: 

 

 

   
 
  

סיפורם   -דוגרי 

האישי הוא על  
בריאות הנפש, אך  

זוהי התמודדות  
משתפת  

 שרלוונטית לכולנו 
 

מתקיימים      הארץ  בכל 
פרוייקט   אירועי  אלה  בימים 

הכלל"   מן  יוצא   –"פברואר 
פעילויות  מגוון  שבו  חודש 
לעידוד השתלבות והכרות עם 
עם  אנשים  של  הצרכים 

 מוגבלות
מוזמנים     אלקנה  תושבי 

עם מרתק  שיח  נעם    למפגש 
ר שבליןי ואביטל  מתמודדים , 

דו הפרעה  של  -עם  קוטבית 
 נעם.

, י"ח  יום חמישי בשבוע הבא  
 . אולם צביהב , 9.2בשבט,  

 הכניסה חופשית!!!    

 ��באהבהבואו    
 

 מתנדבי
  'סיפורי סבתא' 

  לילדי הגן
    
  

מתנדבי 'סיפורי סבתא' בספריה   
מפגשים  .מחכים לכל ילדי הגנים

 'מתקיימים אחת לשבועיים בימי א
 בספרייה.  17:00בשעה 

יום המפגש הקרוב יתקיים ב   
, הפעם עם 12.2ראשון כ"א בשבט 

שיבוא סבא עמית, מנהל המתנ"ס 
 לספר סיפור לילדים המתוקים.

 מחכים לכם!  

 

 

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


 

 

 

  

 
 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

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

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס    
 

 תורהזום
 

נושא: . ה20:00בשעה  2023לינואר  9.2 י"ח בשבטלפרשת בשלח יתקיים ביום חמישי  שיעור בתורהזום   
אילן, מדען  דגול ותלמיד -ינתן ע״י  פרופ משה קוה, לשעבר נשיא אוניברסיטת בריו –מתן תורה, תורה ומדע 

 חכם. 
 .בואו להיות עמנו. להתראות, זהבית גרוס

 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 
 

 7.2.2023 ,ביום שלישי הלימודים במדרשה לנשים אלקנהתכנית   
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

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

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

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

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

 תופעת ציורי הגרפיטי ואומנות הרחוב בישראל ובעולם. הנושא:
"סוגי המשקעים  הנושא:נפלאות מזג האוויר עם צחי וקסמן.  – 11:00בשעה  ט"ו בשבט 6.2.23 יום שני   

 ודרכי היווצרותם". בישראל
ות בנושא שימוש נכון ובטוח בטלפון סדנה מקצועית ללא על 10:00ט"ז בשבט בשעה  7.2.23יום שלישי    

בקישור:  בהרשמה מראש –החכם 
-okmTfKQPju-V81-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaB6Yfv27SX_kX6kn6J

h2J3QPRQ/viewformviQOm    2577217-052או אצל רוחי רוזנבלום. 
 . עם ד"ר אביבה וינטר ,בתרבות ובאומנות "היהודי הנודד" – 20:00ט"ז בשבט בשעה  7.2.23יום שלישי    

 היהודי הנודד ביצירות אמנות אנטישמיות ובקולנוע. הנושא:
 . עם טליה כהן 'הר הבית לאורך התקופות' – 11:00י"ז בשבט בשעה  8.2.23 יום רביעי   

 ועד ימי איליה קפיטולינה. שניביזנטית. מסוף ימי הבית ה-הר הבית בתקופה הרומיתהנושא: 
 ,מפגשים 4 עם תלמידי ישיבת ימ"ה. ,שני בפעילות בין דוריתמפגש  – 9:00-11:00י"ח בשבט  9.2.23 יום חמישי  

 הנושא: המשך לימוד אפליקציית ואטסאפ.  .ללימוד טכנולוגיות בטלפון החכם בשיבת ימ"ה ,פעם בחודש
 .פתוח לכולם ללא עלות בהרשמה מראש –י"ג באייר  4/5ט' באדר,  2/3י"ח בשבט,  9/2להלן התאריכים:    
 מה תרמה העלייה היקית?הנושא:  .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00בשעה  כ"ח בשבט 19.2.23 יום ראשון   

 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaB6Yfv27SX_kX6kn6J-V81-okmTfKQPju-viQOmh2J3QPRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaB6Yfv27SX_kX6kn6J-V81-okmTfKQPju-viQOmh2J3QPRQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 רישום לגני הילדים ולכיתות א'
 
 

 .הורים יקרים שלום רב   
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים  בשעה טובה ומוצלחת,   

 .(12/2עד כ"א בשבט ) ויתקייםהרישום הנו אינטרנטי תשפ"ד. 
המועצה, עליכם לדאוג לרישומו כעת. המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד גם אם ילדכם לומד השנה בגני    

 .https://bit.ly/3bAzJosלקישור  להרשמה כנסו. בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום
 מי שבתעודת הזהות מופיע כתושב אלקנה.זכאים לביצוע רישום רק 

 noa@elkana.org.il, 03-9151226טלפון: , מנהלת הגיל הרך ,נעה כהן    
 

ומרגש      עמוס  שבוע  איזה 
 היה לנו השבוע!

יובל      שבוע  את  התחלנו 
בני  באולם   בו  הספורט 

במשחק   התנסו  הנוער 
גלגלים על   כדורסל 

, קיימנו ערב סרט,  )בתמונה(
ובשלישי    –  פעילויות בסניף

שיחה   התקיימה  בערב 
בראון   דבורה  עם  מרתקת 

האולפנה שסיפרה    ,מנהלת 
החוויה  ועל  ילדיה  על  לנו 
צרכים   עם  לילדים  כאמא 

 מיוחדים.
למרות מזג האוויר הגשום     

גשת עם  התקיימה שיחה מר
סיירת   מפקד  גדג',  איתן 

הנוער  "הנח לבני  שסיפר  ל 
ואיך   האישי  סיפורו  את 
הכי  האתגרים  על  להתגבר 

 קשים שיש. 
 

ט    מוזמנים  -כיתות  יב 
בשבט   ט"ו  לסדר  במוצ"ש 
שמרון!  הרב  עם    בסניף 

ולמועצה  אלתר  לעוז  תודה 
 הציונית על הערכות השוות. 

 

אנחנו      להציג?  אוהבים 
אתכם! חילים  מת  מחפשים 

,  להתכונן לטקס יום השואה
זקוקים  ו אנו  שנה  בכל  כמו 

לשחק   שאוהב  לנוער 
לפנות   מוזמנים  ולהציג. 
ולפרטים   לרישום  אלינו 

 נוספים. 
 . שבת שלום, יחידת הנוער 

 
 

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


 

 זוהרים עם גיל זוהר
 

שניצח על , מוסיקאי מחונן: אין מילים לתאר את החוויה המדהימה שהיתה לנו יחד עם גיל זוהר במוצאי שבת   
ברגש, במקצועיות, עם סיפורים מרתקים על מסעותיו המוסיקליים יחד  – עם שלל כלים מדהימים ,תזמורת שלימה

 .עם שלמה ארצי, שלום חנוך, גידי גוב, מתי כספי ואחינועם ניני
 .נו מערב קסום ביותריונהנ נו יחד, הקשבנו לסיפורים שמאחורי הקלעיםשר   
 !!!כיף שבאתם   
 !!!רוע הבאימחכים לכם בא   
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ה  ב ִּ חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ לָּ

ים" נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ  ד' ד ִּ

 

 אזכרה 
 

 במלאת שלוש שנים לפטירת יקירנו 

 אבינעם זכריה עודד

 ז"ל 
 (6.2.23ביום שני ט"ו בשבט ) נקיים אזכרה
 בבוקר 8:15בשעה  

 העלמין באלקנה.  בבית
 המשפחה וכל בית אלקנה 

 . יהי זכרו ברוך
 
 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 וב"ב  שושנה שרון, ינקי שרון, אמיר שרון, ערן שרון, משה שרון, אהוד דב שרון ומינדל איילה 

 הסב האח ועל פטירתו של הבעל, האב 

 ז"ל  צחק יהודה שרוןי
 תושב אלקנה

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

   יניב אקועל
 על פטירת האח  תנחומים

 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ך מהמקום ינח
 .לדאבה עוד ףולא תוסי

 מכל בית אלקנה 
 



 

 

   
 
 

 

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

 

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 

• מגורים באלקנה / שער שומרון 
  .חובה –

, WhatsAppלפרטים נא לשלוח 
 , סלולארי מספרהדרל

 053-3006035. 
 

 

https://bit.ly/3VX80mm


 

 הרישום לשני המעונות בקישור הבא:
registration-https://www.gov.il/he/service/daycare 

 

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration
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 לידות
 .נכד לשרה ורחמים אשואל ,להולדת הבן ,לאורלית ועודד אשואל

 .רננה ואורון חרמוןלברוריה ויהודה  לפידות, להולדת הנכדה, בת ל
 .להולדת הנכד, בן לשלי ואורי גרוסמן ,מיכאל מירוןאורלי ול

 .ושמואל גנץרדית ונכדה לו ,להולדת הבת עודד גנץ,ו)סייעת באולפנה( לרעות 
 

 מצוה בר/בת
 .לבר המצווה של אורי ,לאפרת ומתי קראגץ'

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 
 

 

 

 

 

 

    רוץ ימ    
 אלקנה   

אז מה קבענו,    
? 6-ב ניפגשים

הצטרפו גם אתם 
לרבים שכבר נרשמו 
למירוץ אלקנה 

המירוץ  ,השישי
האיזורי שכבר הפך 
למסורת מפוארת. 

 למירוץ שלנו! 
העונה נהדרת,    

המסלולים מוקפדים 
ובדוקים והאוירה 
מחשמלת. הורים, 
נוער, ילדים, 
משפחות שלמות, 
הכל הולך, יותר נכון 

 רץ. 
   בהרשמה לנרשמים   

מוקדמת תינתן הנחה 
 .משמעותית

אז רוצו כבר    
 להירשם!!

לינק להרשמה:    
elkanarun.co.il. 

 


