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ם תֹוכָָֽׁ ִ֖י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָׁ ָּ֑ י ִמְקּדָׁ ׂשּו ִלִ֖ ָ֥  ְועָׁ
 

 ורן ברטא
 

פרשת תרומה, העוסקת כולה בבניית המשכן מעמידה בפנינו שאלה לא פשוטה בה הפכו והפכו הפרשנים לאורך   
  מתי נצטוו בני ישראל על בניית המשכן?הדורות. 

הציווי להקמת המשכן והקרבת הקורבנות אציג כאן בדבריו של  את הדעה הרווחת והמקובלת בדבר עיתוי   
 מענין דבר ה' ציוום לא והמצוות, התורה ושמעו סיני הר לפני ובאו ממצרים וכשיצא ישראל הנה" :האברבנאל
 שרירות יתברך ה' וראה העגל עשו כאשר יעשו...אמנם אשר המשובחים והמעשים האמונות ענייני ציום אבל הקרבנות,

 הקרבנות מצוות באו ולכן ורשעיהם למחלתם ורפואה צרי להם לתקן הוצרך לפניו, יחטאו ויום יום ובכל הרע לבם
 לא אילו עליהם נצטוו שלא כולם הקרבנות מיני ושאר והאשם ומהחטאת לבם הרהורי על לכפר יעשו אשר מהעולות

 ".הקרבנות למצוות הוצרכו חטאתם כובד מפני זה ועל חוטאים… היו
ומניחה כי כל מטרת עבודת ה' הגשמית הכוללת בית מפואר לה', כלי נאים ומפוארים  ,גישתו זו מוכרת וידועה   

לאחר  ,בתוכו, וכן כל מעשה הקורבנות הינם למעשה כלים להפשטה, המחשה והנגשה הנדרשת לעם ישראל בדיעבד
ו מתבססת שהובהר בחטא העגל שאין הוא יכול לעשות זאת בדרך האידילית והראשונית ללא המחשה כלל. גישה ז

בעיקר על שני עמודי ייסוד, הראשון הוא הציווי מפרשת יתרו בסוף מעמד עשרת הדברות בסיני הקובע שמזבח לעבודת 
ה ִלי"ה' עושים מאדמה ובפשטות  ֲעשֶׂ ח ֲאָדָמה תַּ ָמקֹום , והיסוד השני הוא הסייפא של אותו הפסוק ממש "ִמְזבַּ "ְבָכל הַּ

ת ְשִמי  ר ַאְזִכיר אֶׂ ְכִתיָך." ֲאשֶׂ ממנו משתמע כי את עבודת ה' ניתן לעשות בכל מקום בו מזכירים את שם ָאבֹוא ֵאלֶׂיָך ּוֵברַּ
 ה' ואין צורך בשום מבנה פשוט או מפואר וכלים מיוחדים. 

"פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן שאין  :הפרשנות הזו מתנגשת חזיתית עם שאלתו של הרמב"ן   
שאלתו של הרמב"ן מהדהדת אף יותר אל מול בתורה לשון רש"י ולמה נהפוך דברי אלהים חיים", מוקדם ומאוחר 

 שקר, וזה העגל שעשו אחר אלא הקורבנות על ציווה לא כי אמר )אברבנאל( יצחק ודון" המילים הקשות שכותב שד"ל
 לא העגל ומעשה ...ותצוה תרומה פרשת לו נאמרו בהר משה שהיה ראשונים יום במ' תורה מתן אחר מיד אמנם כי

 ה' היה לא למקום נזופים בהיותם כי המשכן, לעשיית ואיחור עיכוב גרם בהיפך אבל אלה, על לשיצטוו סיבה היה
 " להם שנתפייס עד המשכן מעשה על אותם ציווה ולא בקרבם שכינתו לשכן רוצה

בקביעת תפקידם  שאלה זו אינה עוסקת רק בשאלת התזמון בו נאמרו הדברים על ידי הקב"ה, השאלה עוסקת בעיקר   
משכן הכלים והקורבנות, האם תפקידם וייעודם הוא להוות פתרון הגשמתי בדיעבד לדרך עבודת ה'?! או האם של ה

 דרך עבודת ה' במשכן בעזרת כלי קודש, קורבנות מנחות וקטורת היא הלכתחילה לדרך עבודת ה' גם שלנו אז ובימינו. 
באיחודן של המציאויות ולמעשה ישנם שני ציווים ואולי למעשה התשובה מצויה דווקא לא בבירור בין הדברים אל    

 נפרדים להקמת המשכן ובהתאם להם גם משתנה תכליתו ותפקידו בעולם. 
אין בו כהן ואיש קשר במקור נועד  –זה של פרשתנו  –לכתחילה היה ציווי על המשכן הראשון הוא משכן משה רבנו    

 ו וצאן מרעיתו. בין בורא העולם לעמ המשכן להוות כלי התקשרות ישיר
בחטא העגל נתקבל ציווי מחודש על המשכן, שיש בו כהן יש בו מקשר שהוא גם חוצץ  אך מעת שחטאו ישראל    

והוא קיבל הגדרה חדשה הנובעת מהפגימה האמונית שהפגין עם ישראל בחטא העגל ותפקידו להוות  ,בפרשת תצווה
 רוחנית.  תוך שהוא ממלא את הצורך הגשמי של התחברות ,מעין פתרון של מקשר בין האלוקות לבין בני ישראל

בבואנו למצוא את המשכן שלנו, שהוא דרך עבודת ה' שלנו כיום בהעדרו של בית מקדש עלינו למצוא ולהבין את    
הדרך בה פועל המשכן או המקדש ולנסות ולמצוא בתוכנו ובעבודת ה' שלנו את אותם היסודות ואותם המכשירים 

 ה כפי שהיא נצרכת ומתוארת כחלק אינטגראלי ממתן התורה. התקשרות טהורה רוחנית ובראשיתיתשיגדירו אות
 .מעשי אל האלוקות מאידך המאפשרת קשר גשמי ממש   

 שבת שלום.
 

 24.2.23 | גתשפ" ג' באדר | תרומהפרשת  | 1156 'ליון מסיג

 18:12  שבתצאת ה  .17:13 שבתכניסת ה

 



 

 

גם אתם מאלה       
שתמיד רוצים יותר 'זמן 

 משפחה'?
אז הנה דאגנו לכם    

לערב איכותי, שכל כולו 
 משפחה!  

, ז' באדר יום שלישי,  
במכללת אורות , 28.2

  .באלקנה
בערב המיוחד נהנה    

מרתקות  TEDמהרצאות 
של מיטב המרצים על 
זוגיות, חוסן משפחתי, 
רווקות מאוחרת, הורות 

 .ועוד
נצא למסע משותף בין    

עם קריירה למשפחה, 
מופע משפחתי נדיר של 
סיון וידידיה מאיר עם 

 '.'אמא מאיר
ואפילו תהיה שם    

 משפחה מיוחדת מנגנת!
וכל הטוב המשפחתי    

הזה בכרטיס בעלות 
   מסובסדת. 

מס'  –שימו לב    
 המקומות מוגבל!!

לרכישה: 
https://bit.ly/3Yd5by8 

 או בברקוד המצורף.

   
 
 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י הרב , (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:15יתקיים בשעה השיעור לנשים בשבת    
 בואנה בשמחה להיות עמנו והביאו שכנות וחברות! .אריה מילס

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס    
 

 תורהזום
 

 ״שני סגנונות נשייםעל הנושא:  20:00בשעה  2.3.23יתקיים ביום חמישי  שיעור בתורהזום לקראת פורים   
ראש המרכז לחקר האשה ביהדות  ,ויינתן ע״י פרופ׳ יעל שמש ,)ושתי ואסתר( בארמונו של המלך אחשוורוש״

 אילן. בואו להיות עמנו. -באוניברסיטת בר
 .להתראות, זהבית גרוס

 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 

 :28.2.2023ז' באדר,  ליום שלישי, תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרב יוני לביא – 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   
 מעניינים ומרגשים.להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות 

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

https://bit.ly/3Yd5by8


 

 

 

 

    
 
 

 ביקור מזכ"ל בני עקיבא בחדר חסד על שם אביה פוני ז"ל.
 

 מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין, רכז המחוז קותי ורכז ההדרכה תמיר. 'חדר חסד'התארחו ב שעברביום חמישי  
 בהובלת אביב הקומונרית, צוות ההדרכה וצוות נחשון. פקדיבמהלך הביקור קיימנו מ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 תודה רבה לדורון רדי שהגיע לצלם ועל התמונות. 

 ותודה ענקית לנוער שלנו שמשקיע ופועל כדי לעשות טוב בעולם!!!   
 יחידת הנוער

 �😃😃�"משנכנס אדר מרבים בשמחה"!!! 
 

התקיים בשבוע שעבר פורום שולחן עגול עם מנהלי בתי הספר, נציגי המחלקות במסגרת הכנות לחודש אדר    
 חינוך, נוער, רווחה וביטחון, השוטר הקהילתי וסיירת הורים. – השונות

  .כל מוסד חינוכי הציג את אירועי חודש אדר ופורים שמתוכננים להיות במסגרתו ,במסגרת הפורום   
מוטי קבסה השוטר . רעות וולקר מטעם סיירת ההורים הציגה את פעילות הסיירת ואת התוכניות לפורים זה   

שהם  ויחידת הנוער הציגה את חגיגות פוריםם, הקהילתי הציג את היערכות המשטרה בימים אלו ובימי פורי
 מארגנים לנוער.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    אנו מזמינים את כל ההורים לעודד שיח בבית לקראת אירועי פורים.   
 במהלך הערב . בהמשך השבוע התקיים ערב הוקרה לסיירת הורים בשיתוף יחידת הנוער והיחידה להתנדבות   

 הפעילים ונערכנו לקראת אירועי פורים.שמענו שיחה מרתקת מפי מורן מוסט, הוקרנו את המתנדבים 
 תודה רבה ויישר כח לכל ההורים המתנדבים בסיירת.   
   אנו מזמינים אתכם להצטרף ולקחת חלק למען הנוער!   

כולם מוזמנים לחגוג איתנו באווירה טובה,  �🥳🥳�מתרגשים להציג בפניכם את חגיגות פורים לנוער אלקנה!    
 אוכל ומוזיקה.

שם תוכלו להנות משולחנות משחק, מוזיקה , 21:00-23:00 ף בשעותיתקיים ברחבת הסני 'ט-'כיתות חהמתחם ל   
 טובה וכיבוד קל.

 נועם גבאי! Djס, המסיבה לבנים תתקיים באולם פיס עם "ב יהיה ברחבת המתנ"י-'המתחם לכיתות י      
 יעל גמליאל! Djובאולם צביה תתקיים מסיבה לבנות עם          

 כולם מוזמנים!
 

המ   המזכ"ל    פקדילאחר  בפני  הצגנו 
של   הרבה  העשייה  ואת  החדר  את 
והחסד   ההתנדבות  בתחום  הנוער 

לקהילה. ומחוץ  בני   בקהילה    נכחו 
אסף   המועצה  ראש  פוני,  משפחת 
שפירא,   אסף  המועצה  מנכ״ל  מינצר, 
ומנהלת   קדמון  עמית  המתנ"ס  מנהל 

 .    יחידת הנוער תהילה דומב
מאוד      התרשמה  התנועה  הנהלת 

החד ומשילוב  מרעיון  מהעיצוב  ר, 
    דמותה של אביה בחדר חסד.

הצגת      חסד'לאחר  קיים    'חדר 
עם   קצרה  השראה  שיחת  המזכ"ל 
משמעותי   כמה  חידד  בה  הצוותים 
ומופת  דוגמא  שמהווה  נוער  לראות 
ניתן   וכמה  האחר  למען  בעשייה 
הולכת   אביה  של  דמותה  כי  לראות 

 איתם ומהווה בעיניהם השראה.
 

 



 

 

 

  

 
 

 

גם אלקנה מצטרפת לפרוייקט 
 "שומרות הסף"

 

, נשות הפרוייקט יעברו הכשרה ויקבלו כלים מקצועיים   
 .נמגר את תופעת האלימות נגד נשים בישראל –ויחד 

 .כי אנחנו לא רוצות להשאיר אף אישה לבד   
 נשמח שתצטרפו אלינו!  

ויחידת , המחלקה לשירותים חברתיים אלקנה
 ההתנדבות

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

להחזיר ליהודים  –נפוליאון הנושא: . עם גוסטב מייסלס ,קתדרה – 20:00בשעה  ה' באדר 26.2.23 יום ראשון   
 את ירושלים שלהם.

הנושא:  .עם פרופ' ידידיה גפני .סודותיה של מכונה מופלאה :גופנו – 11:00בשעה  ו' באדר 27.2.23 יום שני   
 היפנוזה מהי? 

כרטיסים  .שמתקיים באורות "במקביל לכנס "זמן משפחה ,יוקרן סרט במועדון –ז' באדר  28.2.23יום שלישי    
 ש"ח. 40-לכנס ניתן לקנות באתר אלקנה או במועדון בשעות הפעילות ב

בין הנצרות הנושא:  עם טליה כהן. ,רך התקופותהר הבית לאו – 11:00ח' באדר בשעה  1.3.23 יום רביעי   
 מוסלמי קדום.-תקופות ביזנטי –לאיסלאם 

 ●.ערב המרקים נדחה עקב מיעוט משתתפים ●
 4 עם תלמידי ישיבת ימ"ה. ,מפגש שלישי בפעילות בין דורית –מועדון גלישה  :ט' באדר 2.3.23 יום חמישי   

 י"ג באייר. 4/5ט' באדר,  2/3התאריכים:  פעם בחודש ללימוד טכנולוגיות בטלפון החכם בשיבת ימ"ה. –מפגשים 
 כורש.הנושא:  .הרצאה מפי רמי קטנן – 20:00בשעה  י"ב באדר 5.3.23 יום ראשון   
 א.עם אודי מילו ,שירה בציבור – 20:30י"ח באדר בשעה  11.3.23  "כי תישא" שתמוצ"ש פר   

 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 
 

 
 



 מרחב למידה
 

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

 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: 

 

 לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה הכנות מקדימות ליום הזכרון
 

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.

  י למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת הנופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנואם רלוונט    
 .מנהל המתנ"ס, ית קדמוןעמ                  .  קשר ( או בטלפון, וניצור עמכםelkana@matnasim.org.ilבמייל למתנ"ס )       

 

 

 המועצה הדתית אלקנה
 

 מכרז פומבי 
 2023תשפ"ג  001מס': 

 תיאור המשרה: בלנית במקוה נשים באלקנה.
-מקום המשרה: אלקנה מקווה במרכז המסחרי ובשכונת ה

 גוף המעסיק: המועצה הדתית אלקנה. ה              .300
דרישות המשרה . 5-8 –מתח דרגות  . 40%חלקיות המשרה: 

נושאת תעודת בלנית ממכון מוכר. )לחסרי תעודה, ניתן   –
תנאי כשירות שנקבעו   להשתתף בקורס לאחר הבחירה(.

 למשרה זו כגון השכלה, כשירות הלכתית.
אחראית לניקיון המקווה וסביבתו, באמצעות עובדת 

 הניקיון.
כישורים מקצועיים, זמינות ועוד לרבות טופס הגשת 

ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית )למעט יום  מועמדות,
ב', עד ליום חמישי הבא, ב' אדר תשפ"ג  22שישי( רח' כרמל 

23.2.23 
הגשת המועמדות למשרה עד יום ראשון י"ב באדר תשפ"ג 

 במשרדי המועצה הדתית. 5.3.23
 שמעון רוקח, יו"ר המועצה"ד

 
 

 לקנהא רוץ ימ    
 

? הצטרפו גם אתם 6-אז מה קבענו, ניפגשים ב   
המירוץ  ,לרבים שכבר נרשמו למירוץ אלקנה 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. 
מוקדמת תינתן הנחה   בהרשמה לנרשמים   

 .משמעותית
 אז רוצו כבר להירשם!!

 .elkanarun.co.ilלינק להרשמה: 

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
mailto:elkana@matnasim.org.il


 



 

 

 

   

 

 אזכרה
 לפטירתו של יקירנו אהובנו  30במלאת 

 ז"ל יצחק שרון

 מוותיקי אלקנה ומבית כנסת ״אשל אלקנה״
 נתכנס לערב לזכרו

 אלקנה״ערך בביהמ"ד ״יהודית״ בבית הכנסת ״אשל יהאזכרה ת
  28.2ביום שלישי ז׳ באדר 

 .בהשתתפות מוקיריו ובני המשפחה
 17:30התכנסות תחל בשעה 
 18:00האזכרה תתחיל בשעה 

 דברי פרידה ומקצת מסיפור חייו
 סיום משנה, 

  .דברים לזכרו מפי הרב יהודה שטרן רב הישוב אלקנה
 חבריו ומוקירי זכרו מוזמנים

 בבית העלמין באלקנה 08:30בשעה גילוי מצבה למחרת יום רביעי 
 .יהי זכרו ברוך

 המשפחה וכל בית אלקנה
 

 תודה לכל מי שהגיע
 של   לערב קסום, מרגש ונוגע

 אביחי הולנדר  
שמענו סיפור חיים מרתק, למדנו על  
התמודדות מופלאה וריפוי הנפש על  

שרנו יחד והוקסמנו   ,ידי המוסיקה
 . מאישיותו המופלאה של אביחי

 
 
 

 
 
 
 
 
 
"הסטנאפיסט    ,"איזה מצחיק היה"

 כך"הזה שנוןןן" "מזמן לא נהניתי כל 
אלה מקצת התגובות שהגיעו למתנ"ס  

אחרי המופע המצחיק והמשחרר  
 שהיה אצלנו בראש חודש אדר! 

מתושבי אלקנה נהנו מאוד   200כ 
בהופעה של הסטנדאפיסט המוכשר  

 והמצחיק 

 אמיר מויאל.
לגל את כולנו מצחוק עם  יאמיר ג

חידודי מילים, בדיחות וצירופי מילים  
 מבדחים. 

ורבים  ,ודהקהל המגוון נהנה מא
נשארו בסיום המופע להעביר חוויות  

 ולשוחח עם אמיר. 
 חודש אדר שמח לכולנו! 

 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 כוס תנחומים 
 לדודי כהן, על פטירת האם. 

במוצאי שבת בביתו רחוב   שב שבעהידודי כהן י
 . 18:30-22:30בין השעות:  אלקנה 34חוט השני 

 

 . על פטירת האם ,שמיר  לבנצי

 , על פטירת האב. אסתי פרנקל
 

בתוך שאר אבלי ציון   כםמהמקום ינח
 .לדאבה עוד פוולא תוסי וירושלים

 מכל בית אלקנה 
 

 בס"ד 

י ּבו  "                       רִּ י ַדּבְּ ּדֵּ י מִּ  ּכִּ

ד                       ֶרּנּו עו  ּכְּ  " ָזכ ר ֶאזְּ
 

 חלפו  שנים 20
 השמיימה  בסערה  לעלייתו  צער  והלומי  געגועים  מלאי  אנו 

 נשכח  והבלתי  היקר, האהוב  וחברנו  אחינו  בננו,  של 

 ד "הי  בהגון מנחם  נועם

 מדינתנו  הגנת על במערכה שנפל
 (. 5.3.23נתייחד עם זכרו ביום ראשון, י"ב באדר תשפ"ג ) 

 העלמין בבית   הצבאית  בחלקה  עצרת זיכרון  –  16:30בשעה     
 .תקוה פתח סגולה

"אוהל יצחק",  נ בביהכ" יתקיים חי ונגינה   ן ערב לימוד, זיכרו     
בנוכחות הרב הראשי לישראל   , פתח תקווה66רח' י"ד הבנים 

 . הזמר יצחק מאיר, הרה"ג דוד לאו שליט"א
 . תפילת ערבית 19:15   .התכנסות 18:45
 .זוכרים ומדברים נועם 19:30

 

 בנוכחותכם   נתכבד   – וידידינו   זכרו  מוקירי 

 

 אזכרה להורינו היקרים 
 

 במלאות תשע שנים לפטירתה של אמנו 

 ע"ה  אוה ליסיצין

 ושנתיים לפטירתו של אבינו 

 ז"ל  אליהו ליסיצין

   (23.2.24יום שישי ג' באדר ), היוםנקיים אי"ה אזכרה  
 . בבית העלמין באלקנה 10:30בשעה 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

ים"" נִּ ל ּפָ ַעל ּכָ ָעה מֵּ מְּ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ד' ּדִּ ע ַהּמָ ּלַ  ּבִּ

 אזכרה 
 

 במלאת שנה לפטירתו של יקירנו 

   ז"ל יעקב ישראל אליאב

 נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה ביום שישי 
 . 10:00( בשעה 3.3.23י' באדר )

 נתכנס בבית הכנסת "מורשת יהודית"  לאחר האזכרה  
 לסעודת מצווה, שיעור והעלאת דברים לזכרו.  

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

  משפחת עדני משתתפים בצערם של
 הסב ועל פטירתו של הבעל, האב 

 ז"ל  שאול עדני
 אב בית לשעבר בבית הספר היסודי כרמים 

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
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 לידות
 .להולדת הבן, נכד לטד ושושנה פלבין ,לתחייה ונתנאל מיכלוביץ

 .רב אלישיב רבהון, להולדת הנכדה, בת למיכל והלזהבה ומשה רבהון
 

 מצוה בר/בת
 .שמואל חיים לבר המצווה של, ה(")ראש ישיבת ימסט רב אודי קארין והל

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אכיפת חוקי החניה באלקנה
 תושבים יקרים שימו לב!   
  בתקופה האחרונה ביצעה המועצה תוספת חניות במקטע שיר השירים.   
 המרכז המסחרי והעבודות נמשכות למקטעים נוספים.בשלב זה בוצעו תוספות חניות בין צומת איין לבין   

תוספת החניות באה לפתור מצב מסוכן ולא חוקי של חניה על נתיב הנסיעה תוך סיכון הרכבים שבאים זה    
  וכן תופעה של חניה על המדרכות שגרמה להולכי רגל לרדת לכביש. ,מול זה

   המדרכה.סטרית והליכה בטוחה על -כעת המצב מאפשר נסיעה בטוחה דו   
 בוצעו סימונים של אדום לבן על מנת לחדד את איסור חניה לאורך נתיב הנסיעה.במסגרת העבודות    
 קנסות לחונים על נתיב הנסיעה ועל המדרכה., כולל מתן אכיפה: בשבוע האחרון התחלנו בלתשומת לבכם   
 אנא החנו רכבכם במקומות המוסדרים בלבד.  

 .אלקנה ,מפקד שיטור קהילתיה, מוטי קבס
 


