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 7.1.22 | בתשפ" שבטב ה' | באפרשת  | 1100 'ליון מסיג

 17:32  שבת מוצאי  16:30 כניסת השבת
   

 מצרים על שום מה? 'ניצול'
 זוניאל טויטוח

 

ר ָנא מכת בכורות נפתחת בבקשה מפתיעה ומשונה לכאורה: "ילה' ממצרים על שום מה? וה'שא   ה'ניצול'    בֶּ דַּ
ֵני ָהָעם  ָאזְּ יש ֵמֵאת ֵרֵעהּובְּ ֲאלּו א  שְּ י  ֵלי ָזָהב ]...[ וְּ ף ּוכְּ סֶּ ֵלי כֶּ מפתיע במיוחד מאחר עניין זה (. יא, ב ו'שמ) "ושמלות כְּ

ם "מופיע בתורה לא פחות מאשר שלוש פעמים. לראשונה במעמד הסנה: והוא  ָרי  צְּ ֵעיֵני מ  זֶּה בְּ ת ֵחן ָהָעם הַּ י אֶּ ת  ָנתַּ וְּ
י ֵתֵלכּון  ָהָיה כ  כּו ֵריָקםוְּ ָתּה : ֹלא ֵתלְּ נְּ כֶּ שְּ ָשה מ  ָשֲאָלה א  ֵלי ָזָהב ]...[וְּ ף ּוכְּ סֶּ ֵלי כֶּ ם]...[  כְּ תֶּ לְּ צַּ נ  ָרי ם וְּ צְּ ת מ  " )שמו' ג, אֶּ

ה הציווי: " במימוש, ובשלישית בשנית במקומנו במכת בכורות, כב(-כא ר ֹמשֶּ בַּ דְּ ָרֵאל ָעשּו כ  שְּ ֵני י  ם ּובְּ י  רַּ צְּ מ  ֲאלּו מ  שְּ י  וַּ
ֵלי ָזָהב ף ּוכְּ סֶּ ֵלי כֶּ ָמֹלת כְּ לּום  :ּושְּ א  יַּשְּ ם וַּ י  רַּ צְּ ֵעיֵני מ  ת ֵחן ָהָעם בְּ ן אֶּ ה' ָנתַּ לּווַּ נַּצְּ יְּ ם: וַּ ָרי  צְּ ת מ   (.לו-יב, לה 'שמ) אֶּ

: "וה' נתן את חן העם בעיני פילו 'עוזר' למימוש בקשה משונה זוה' אלהפתעתנו, זה על שום מה?  'ניצול'   
 , המפוחדים, הממהרים,בני ישראל הלחוצים האםמצרים עד תום?  'ניצול'בקשת ה' בדבר  פשרמה מצרים". 
מתנות  מהמצריםיבקש ושמלות? מדוע התעקש הקב"ה שעמו  וזהבאת מצרים ו'להשאיל' כלי כסף  'לנצל'אמורים 

, ושמלות לעם ההולך לנדוד במדבר, זהבמה ישמשו כלי כסף, פרידה יקרות כל כך, בשעה כל כך לא מתאימה? לְּ 
 בחול, בחום, ובצער ההליכה הארוכה? 

הם השתמשו למרבה האירוניה,  .זהבאותו אם נזכור מה עשו בני ישראל במדבר עם במיוחד  ףשאלתנו תחרי   
ֵמי : "מדגיש הכתובש כפי!, מזהבליצירת עגל מסכה  בו לא פחות מאשר זְּ קּו נ  ם ַאֲהֹרן ָפרְּ ר ֲאֵלהֶּ ֹיאמֶּ ָזָהבוַּ  ]...[ הַּ

ֵמי  זְּ ת נ  קּו ָכל ָהָעם אֶּ ָפרְּ תְּ י  ָזָהבוַּ ֵסָכה ]...[ הַּ יֲַּעֵשהּו ֵעגֶּל מַּ ֹיאמְּ  ,וַּ ָרֵאלוַּ שְּ יָך י  ובנוסף, . (ד-לב, ב 'שמ) "]...[ רּו ֵאלֶּה ֱאֹלהֶּ
ֵהר הקב"ה כועס על התנהגותם ואומר במפורש למשה: " ֵסָכה ]...[ָסרּו מַּ ם ֵעגֶּל מַּ ֲחוּו לֹו  (מזהב]= ָעשּו ָלהֶּ תַּ שְּ י  " ]...[וַּ

 שימש לרועץ בסופו של דבר? 'ניצול'שהשר ציוויו של הקב"ה, במיוחד , מה פ(פרק לב, ח 'שמ)
 ,עגל מזהבאתה גרמת להם לעשות  !על עם ישראל באומרו לקב"ה, אתה אשם על פי חז"ל משה סינגרועוד,    

דברים )בתחילת ספר דברים אגדה נאמר במפורש במדרש כממצרים!  זהב לקחת'לנצל, שכן הורת לי להורות להם 
וכסף 'שנאמר  !עגל זהבעשו הם  ,זהב)=הקב"ה(  להם. לפי שזימן "ודי זהב אלה הדברים ]...[": מהדורת בובר(א, 

 (י ,עשו לבעל )הושע ב וזהב לה, הרביתי
י אֹו "שמא פתרון לתעלומה זו מצוי במצוות 'שחרור עבדים' הנאמרת בספר דברים:     ר  בְּ יָך ָהע  ָך ָאח  ָמֵכר לְּ י י  כ 

ָיה  ר  בְּ ָמְך  ]...[ָהע  י ֵמע  ש  ּנּו ָחפְּ חֶּ לְּ שַּ י תְּ כ  ּנּו ֵריָקםוְּ חֶּ לְּ שַּ ֲעֵניֹלא תְּ יק לֹו : )יד( הַּ ֲענ  תָ ]...[ ק תַּ רְּ ָזכַּ ץ  וְּ רֶּ אֶּ יָת בְּ ד ָהי  בֶּ י עֶּ כ 
ם  י  רַּ צְּ יֹום ]...[מ  זֶּה הַּ ָדָבר הַּ ת הַּ ָך אֶּ ּוְּ צַּ י מְּ ל ֵכן ָאֹנכ   (טו-טו, יב 'דברי) "עַּ

רו יש לשחר ,לעם חופשי ,יםדעם שהשנאה מניעה אותו איננו חופשי! כדי להפוך את עם ישראל המשועב   
ציווה ה' כיצד בחר הקב"ה לשחררו משנאה זו? לתמיד! ו !לזכוריש  מאידך, .מהשנאה שיש בנפשו כלפי המצרים

  .בו הטבועהישתחרר מהשנאה  )שמו' ג(, 'לא ילך ריקם'רק עם ש. המצריםמ ושמלות זהב ף,עליהם לשאול כלי כס
 בספר דברים, , נאמרבמקומנו א תלכו ריקם'ל. כנגד ההוראה 'בעניין זה לקריאה האינטרטקסטואלית ניתן דעתנו   

זקס מלמדנו בעיונו על הרב הענק תעניק לו" )דברי' טו(. , ההיפך ,'לא תשלחנו ריקם' במצות 'שחרור עבדים:
' הינו צופן גנטי באמונת ישראל! יש הקוראים כרוןי'זהעבר.  בתוךלבין חיים  העבר עםיש הבדל בין חיים הפרשה ש

 ,למען העתידלזכור לתמיד שבת וחג, וזאת, מידי כרון הנאמר י'זכירות' כל יום בתפילה. "זכר ליציאת מצרים", ז 7
 מהעבר! רגשי תוך שחרור 

לא לא למענם אלא למעננו. זאת כנראה הסיבה לציווי של הקב"ה  ,יש להתנתק סופית מהטינה כלפי המצרים   
 להשתחרר ריגשית מתחושת השנאה.  ,ורק כך !לתת להם מתנות פרידהההיפך, אלא  ,לשלח עבדים ריקם

  והניצול' השאילה'המוזכר בפסוקים אלה משמעו 'הצלה'! מעניין שפרשן המקרא בנו יעקב ביאר שה'ניצול'       
 חר ובעיקרלקראת ישראל העם הנב כך נתעצב  וערכית, ורק  רגשית  מבחינה ישראל  את   להציל  ונועד     

 .הבוחר             
 



 

 

 !לשנת ה'תשפ"אאלקנה זוכת פרס החינוך המחוזי    
 

 תודה לכל השותפים הרבים!. בזכותכם! צוותי החינוך והמנהלה, התלמידים, ההורים והתושבים הוותיקים
 

 ?היא: בוקר אור, אסף  
 ?אני: כן ורדה, במה זכיתי  
 !היא: בפרס החינוך  
שיחה ממנהלת המחוז במשרד החינוך, הגב' ורדה אופיר, אכן התרגשתי ושמחתי עד מאוד לקבל השבוע   

  .שהתקשרה לבשר לי על זכייתה של אלקנה בפרס החינוך המחוזי
 !והוסיף שהם שמחים להמליץ עלינו גם לפרס החינוך הארצי ,עלה על הקו יו"ר וועדת הפרס מר רונן כהן ...ואז  
וי להוקרה ולהערכה על העשייה החינוכית המתקיימת פרס החינוך המחוזי הוא הישג כה משמעותי בהיותו ביט  

במערכת החינוכית באלקנה, על נחישות וחדשנות, על פריצת דרך ועמידה באתגרים משמעותיים שהצבנו לעצמנו, 
  .והכל תוך שיתוף פעולה פורה ומוצלח עם כל השותפים

גני הילדים, בממ"ד כרמים, בישיבת מהגיל הרך ב –הפרס ניתן למועצת אלקנה, על כלל מוסדות החינוך שבה    
 .ימ"ה אורט אלקנה ובאולפנת אורט אלקנה

כעת  .ושאנו משקיעים בו משאבים ומחשבה רבה ,בידוע הוא שהחינוך נמצא בראש מעייניה של מועצת אלקנה   
 .קיבלנו את ההכרה וההוקרה הראויים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בראש ובראשונה  –שעסוקים בכל יום במלאכה החשובה ביותר של חינוך ילדינו תודה גדולה לשותפינו היקרים    
למנהלת מחלקת החינוך פועה כהן, למנהלי מוסדות החינוך ולצוותי החינוך המצוינים שלנו בגני הילדים, בממ"ד 

למשרד  לאנשי התפעול והתחזוקה וכמובן להנהגות ההורים ולרשת אורט. תודה גדולה. כרמים בישיבה ובאולפנה
 !החינוך, למנהלת המחוז ולוועדת הפרס. זכות גדולה נפלה בחלקנו

תודה מיוחדת לתלמידים היקרים והאהובים בכל מוסדות החינוך, הפנינים המרהיבים בשרשרת החינוך של    
 .אלקנה ולהוריהם על האמון והתמיכה מבית

 שזכתה בפרס החינוך המחוזי השנה.  אלקנה היא הרשות היחידה בשומרון ממחוז מרכז של משרד החינוך   
אלקנה נבחנה בתשעה פרמטרים שונים כאשר הבולטים ביניהם היו בנושא חדשנות ומצוינות לימודית, בערכים,    

אקלים וביכולת השילוב שלה של תלמידי חינוך מיוחד בתוך בתי הספר באופן הוליסטי כך שהתלמידים השונים 
 משולבים זה בזה בלי הפרדה כלל. 

באלקנה התלמיד נמצא במרכז כאשר המערכת שעוטפת אותו כוללת שותפים משמעותיים לעשייה החינוכית:    
יסודי -הנהגת הורים מעורבת, פעילה ואכפתית, רשת אורט אשר אמונה על הפעלת שני מוסדות האזוריים העל

במחוז ובמטה המלווה את אלקנה מתוך תפיסה חדשנית, ערכית וצופה פני עתיד, ובנוסף יד ביד עם משרד החינוך 
 בליווי יומיומי ובתכנון האסטרטגי. 

מתקציב המועצה, משקפת את הערך העליון שהמועצה  50%כמו כן, ההשקעה בחינוך באלקנה שהינה למעלה מ
 רואה בחינוך ילדיה.

 נתונים נוספים, המעמידים את תלמידי מוסדות החינוך באלקנה בין הראשונים בישראל:   
 .97.3%ל ולשירות לאומי "גיוס לצה אחוז  

 .(10.5%) ארצי  57.1%הסמכה טכנולוגית מצטיינת         
 .(49.3%) ארצי  92.9%הסמכה טכנולוגית המאפשרת קבלה ללימודי טכנאים            

 
 
 

 



 

 

      

 

  

    

       

  

 

 

 

 

   

  

 

 
 ( 10.8%) ארצי   29%בגרות מצטיינת     
 . 98%להישובים המובילים באחוז הזכאות לבגרות עם קרוב  10בשנים האחרונות אלקנה ברשימת   
 המגיעים מיישובי האזור למוסדות החינוך של אלקנה.   60%תלמידים מתוכם  2400במערכת החינוך באלקנה   
רשת אורט מלווה את אלקנה שנה חמישית ומנהלת את האולפנה והישיבה התיכונית בהצלחה רבה. הביאה    

, ואנו מודים לה על  כותיתעמה את בשורת הטכנולוגיה והחדשנות, לצד תכניות ערכיות למעורבות חברתית אי
 כך. 
 !המשך בשורות טובות לכולם  
 
 

 



 

 

 פלוס 50מועדון התרבות 
 

 הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות. הנושא: .קתדרה עם משה חרמץ – 20:00ז' בשבט בשעה  9.1.22יום ראשון 
 .לגולה של מילהי: גהנושא .עם זהבית כהן 'שפה פנים רבות לה' – 11:00ח' בשבט בשעה  10.1.22יום שני 

בסרט: ציפורי אמנון וולף  .סרט מוסבר עם אחד השחקנים הראשיים – 20:00ט' בשבט בשעה  11.1.22יום שלישי 
  .)נדחה מיום ראשון שעבר עקב מחלת השחקן( חול

פולמוס הלכתי  הנושא: .עם הרב אורי רדמן ,שמיטה בעידן העכשווי – 11:00י' בשבט בשעה  12.1.221יום רביעי 
 ופולמוס חברתי.

 סדנת מנדלות לרשומות. – י"א בשבט 13.1.22יום חמישי 
בין  –הארכיפלג האינדונזי  הנושא: .קתדרה עם זאב רילסקי – 20:00י"ד בשבט בשעה  16.1.22יום ראשון 

 איסלאם רדיקלי וליברלי.
 .חברי מועדון ללא תשלום. ₪ 40דמי כניסה 

₪ לחודש לחברי  ₪60 לחודש ) 90בעלות  16:45בימי שלישי בשעה בחוג צ'יקונג ים נותרו מקומות לגברים ונש
 מועדון(.

 לחיזוק מערכת החיסון,  לגוף גמיש ומשוחרר, ריפוי פיזי, רגשי, נפשי ואנרגטי.
 .052-6858344אבישג מלמן  –מוזמנים להתנסות בתרגול. לפרטים נוספים 

 
 דצמבר(-)ינואר 2022 חברות במועדון לשנת 

מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים התרבות במועדון  ●
 מהשורה

 הראשונה.   
 )הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים(. השתתף בכמה סדרות שרוצים לאורך השנהלניתן  ●

 מופעים, חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.שעורי ספורט,  ●

  .פקקים ללא  ●

  .ודלק נסיעה בזמן חיסכון ●

 .תשלום ללא צמודה חניה ●

 מרחק הליכה מהבית. ●
 .₪ לחודש( 70-)כ ש"ח לשנה 800במחיר מיוחד:  2022תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה   
 ₪ לזוג. 1600-₪ לחבר, ו  800על יעמוד 2022החל מחודש ינואר  התשלום   
 אפשרויות לתשלום:   
ניתן  –ליחיד ניתן גם בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( או צ'קים חודשיים:  –העברה בנקאית    

 2022אוגוסט  – 2022 מינוארתשלומים  8-ניתן לחלק ל –לזוג . 2022מאי -2022 מינוארתשלומים  5-לחלק ל
 , 8:00-12:00ד' בין השעות -, בימים ב' ו052-2577217ורוחי רוזנבלום  050-6344894ת מוזס טל' לפרטים: יהודי   

 .16:00-18:00ובימי שלישי בין        
 

 

 

   

 ערב לסיירת הורים 
 

לסיירת     ערב  קיימנו  שלישי  ביום 
המאמצות  ולמשפחות  הורים 

 בשיתוף מרכז צעירים. 
במהלך הערב שמענו את הרצאתו    

 של רן בראון "שפת המתבגרים". 
הערב היה מעניין וחשוב למתנדבי     

והמשפחות  ההורים  סיירת 
שעובדות באופן רציף עם    ,המאמצות
 בני הנוער. 

תודה גדולה לריקי בן פזי, מנהלת     
ואפשרה  מימנה  אשר  צעירים  מרכז 

 את הערב הזה.
על      ערים"  "הורים  לרכזת  תודה 

עבודתה המאומצת במהלך כל השנה,  
חמישי   בימי  שיוצאים  למתנדבים 

 לפגוש את הנוער היקר.
שעושות    המאמצות  למשפחות 

 ם נוער אלקנה.עבודת קודש ע
 . יחידת ההתנדבות ומרכז צעירים   

 



 

 

 ???אז מה היה לנו בשבועיים האחרונים    
פגש משותף לכל יחידות הנוער ימ  

אלקנה, שערי תקווה,  – מהיישובים הקרובים
היה בשיתוף עם  פגשיהמ .עץ אפרים ואורנית

הקומונריות וביחד חשבנו ועבדנו על שיתופי 
 .פעולה לבני הנוער בהמשך

מכר לכבוד  'קו לחיים'הנוער המהמם של   
שבת חומוס טעים. תודה לכל מי שקנה ותמך 

 .במטרה
   

 .הפנינג ענק לכל הילדיםתנועת עוז קיימה    
יישר כח לכל המדריכים ורותי הקומונרית על 

 !העשייה וההשקעה
 

מוזמנים להציע  !וכמובן ברכות למנצחים .כל הכבוד לכל מי שהגיע במזג אוויר הגשום .טורניר כדורסל לבנים   
 .עוד תחומי ספורט לטורנירים הבאים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מוזמנים לשלוח קורות חיים למייל .צוות הנוער מתרחב ואנו מחפשים רכז/ת נוער נוסף שיבוא לעבוד איתנו     

noar@elkana.org.il . 
 .מנהלת יחידת הנוער, תהילה דומב. בת שלוםש                                       ...בעז"ה שבוע הבא עוד הפתעות     
 

   
 

 

 

mailto:noar@elkana.org.il


 

 

 

 

 

 

 ועכשיו תכלס!
 

 רגע לפני סיום פרוייקט הורות על הבר,   
אנחנו מזמינים אותכם למעגל הורים עם 

במעגל נוכל להעלות . הפסיכולוג דרור לוין
 יום ולקבל ליווי.-דילמות, קשיים מחיי היום

איפה ההרצאות והכלים שקיבלנו פוגשים    
איך ומה  אותנו במציאות מול הילדים?

 אנחנו יכולים לעשות אחרת.
ללא תשלום, אך נשמח  'מעגל הורים'ה  

 .בהרשמה מראש
 

  להורים לילדי הגיל הרך
https://bit.ly/3HwVenw  ביום חמישי

 .במרכז צעירים 20:30בשעה  13.1.22הקרוב 
  
 

 הורים למתבגרים
 https://bit.ly/3ckMeDT . ביום חמישי

  .במרכז צעירים 20:30בשעה  20.1.22  הבא
 
 

 

    
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 הורות על הבר

 

 .עם הילה תודוריקה" הגיל הרך האומנם רך?!"   
 ,מוזמנים למפגש השלישי, ביום שלישי הקרוב   

 . במרכז צעירים 20:30בשעה  11.1.22
גם מי שלא הגיע למפגש הראשון והשני מוזמן    

 מחכים לכם!. להגיע
 .https://bit.ly/3DoNVfgלהרשמה    
 
 

 

https://bit.ly/3HwVenw
https://bit.ly/3ckMeDT
https://bit.ly/3DoNVfg


 

 

 

 

 

 2023' לשנת רישום לגני הילדים ולכיתות א
 .הורים יקרים שלום רב   
 . גשמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"אנו   
 .23.1ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט  התחיל הרישום  
 באמצעות אתר האינטרנט:מתבצע הרישום   

co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999https://www.eprsys. 
 

 :שימו לב
 זכאים לביצוע רישום מקוון רק מי שכתובתו מעודכנת בתעודת הזהות  כתושב אלקנה..1
לא יכולים לבצע רישום באתר. נא לשלוח  את המסמכים  -תושבים חדשים העוברים לגור באלקנה.2

 :ronit@elkana.org.ilהבאים במייל לכתובת: 
 .צילום ת.ז של שני ההורים *
 .אישור ביטול רישום ממקום המגורים הנוכחי *
 .של הדירה באלקנהאישור רכישה/ השכרה  *
 .מספר טלפון נייד זמין *

 . גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה, עליכם לדאוג לרישומו כעת3
 . המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום.4
                                            או . 03-9151226גיל הרך המנהלת  ,. לבירורים ושאלות ניתן להתקשר לנעה כהן5

רונית ברפמן  . noa@elkana.org.il  לפנות במייל: נעה כהן. אפשר גם 9151214-03לרונית ברפמן רכזת הרישום 
 ronit@elkana.org.il. 

 .לידיעתכם, עקב מגבלות הקורונה, לא ניתן לבצע רישום במשרדי מחלקת חינוך   
 

קמפוס מרכז  

 צעירים 
 

  פתחנו עבורכם!!  סטודנטים!   
מרכז   בקמפוס  ללמוד  מגיע  מי 

 צעירים?
למקום      להגיע  כמו  אין  כי 

נוחות   למידה  פינות  עם  מהמם 
מאפשר,   שקט     wifiומסודרות, 

 חזק,
לתקופת  להיכנס  טובה,  אווירה 
לפגוש   ובעיקר  בטוב  מבחנים 
באותה   שנמצאים  סטודנטים 

 סירה.
מחכים?    אתם  למה      אז 

הקרוב לשבוע  מקום    שריינו 
https://docs.google.com/spr
eadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4

-Uf
652UikHDD1PxT70R6d25ioc0

=sharingjxG8/edit?usp 
ראשון בשעות  -ימים  חמישי 

בתיאום  .  9:00-20:00 ההגעה 
לתושבי   מראש בקישור המצורף

תו  .  בלבדאלקנה   לשלוח  יש 
לריקי   ההגעה  טרם  -050ירוק 

7423512 . 
ריקי בן פזי, מנהלת מרכז  
 הצעירים 

 
 

 

   

 

 

 

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999
mailto:ronit@elkana.org.il
mailto:noa@elkana.org.il
mailto:ronit@elkana.org.il
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing


 

 

               

    

 
 

   

 , גרים בשכירות בשכונה הצפונית תהילה ויוני אלישע
 

 ה נאלקם  לנשי מדרשה
 

 

 : בזום 11.1.2022' בשבט, טהמדרשה ליום שלישי, ית תכנ
 הרב יהודה שטרן  – 9:00-9:45

 הרב מיכאל ברום. – 10:00-11:30
 

השתתפו   אשל   יםנש  םבי הסביבה, וגכל נשות אלקנה ויישו 
כ בעד  המה  להצטרף בש  תמנומוז,  דרשהלימודי  מחה 

ולחולל מחשבת  ירעויש  וותמדות  תנ"תורה,  ויהדו,  ת ך 
 ומרגשים.  מעניינים
ן להתקשר תני להצטרפות נשים יקרות. ה,מחבש באנה

 . 0502282358 פוןלטל
 

 

 אילנה לויטן
 מרק תימני

 
 הכלל הראשון בהכנת מאכל כלשהוא, ובפרט מרק תימני,

  שכל המרכיבים טריים. זה מה שעושה את כל הבדל.
 סועדים. 8-10מרק בסיר גדול לזהו 

 החומרים
 .חתוכים טריים כרעיים 8
 .בינוני חי אדמה בגודלתפו 2
 .בצל גדול 1

 )ניתן  רצוי מאוד טרי מהשוק –צרור כוסברה 
 . עם חומץ ומים, או להשרות עם מלח ומים( להכשיר

 .גזרים שניו קישואים שנילהוסיף  יכולמי שרוצה . ובצל חי אדמהרק עם תפוהוא  במקור המרק התימני
 .עגבנייה גדולה בשלה מרוסקת גס 1

 אופן ההכנה
עולה  תוך כדי ההרתחה .מכניסים לסיר עם חצי סיר מים. מרתיחים את העוף כמה דקות שוטפים היטב את העוף.   

 קצף, מסירים את הקצף בכף גדולה, כך עושים מספר פעמים עד שהקצף נגמר.
 כף מלח גס. 1יג' טרי מחנות תבלינים. וחו כפות 2מוסיפים למרק את העגבנייה המרוסקת,    
מוסיפים כוסברה חצי צרור מהשוק, או  חתיכות גדולות, ומוסיפים למרק.ב חי האדמהחותכים את הבצל ותפו   

 חבילה שלמה של גוש קטיף. נותנים למרק בישול עוד כחצי שעה. בודקים ומתבלים כנדרש.
 בתאבון!!אוכלים את המרק בליל שבת עם לחוח וחילבה. וזו ארוחה בפני עצמה.    

 

  – ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח)נשים וגם גברים, המעוניינים 
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 

 

ו    אלישעתהילה  "  יוני  לאלקנה,  שלנוהגיעו  המקסים    "לבית 
צפון  ב עורי  הצפונית  רחוב  עוגן  ")בשכונה  משפחת  אצל 

 , מיד אחרי חתונתם. לפני חודשיים ("המקסימים!
המשיך יוני,     אדומים,  במעלה  וגדל  נולד  כפיר,  בחטיבת  קצין 

בה    רב התגייס לחטיבת כפירלמכינת "מעוז" בלוד, ולאחר זמן לא  
 הוא משרת עד היום.

תהילה עד לפני חודשיים תהילה אהרוני, גדלה בכפר סבא למדה   
קומונרית  בתור  לאומי  לשירות  באולפנית הראל, משם המשיכה 

ארבע בקרית  מדרשה  היא  שמשלבת  כיום  לתואר .  סטודנטית 
 ראשון בחינוך מיוחד ותושב"ע במכללת אורות

 ם לאלקנה? מה הביא אתכ     
עניין  "    ראשון  דבר  אבל  מקומות,  במספר  נושא  בדקנו  אותנו 

השכונה  שוב, יהית אורות. וגם  שיהיה קרוב למכלל  , מקוםהנוחות
ובעיקר משפחת עוגן כבשו אותנו! הבנו שבאלקנה אנחנו נרגיש  

 " הכי  בבית בעולם!
 



 

 

 

מתחם עבודה 

 לעסקים
תושבי אלקנה, 

 לדרך!  יצאנו
מתחם : מוזמנים להכיר

מרכז  –עבודה לעסקים 
 .במרכז הישוב –חדשנות 

עמדות  המתחם כולל
עבודה בחלל עבודה 
משותף, משרדים אישיים 

 וחדר ישיבות.
מזמינים אתכם להגיע 

 ולהתרשם.להתנסות 
חודש ינואר ללא תשלום 
 .ללא כל התחייבות מצידכם

מרכז . מחכים לכם
 .חדשנות, מתנ"ס אלקנה

: ריון מקוםילפרטים וש
https://did.li/Ye1YH .

 .חגית 050-7828094

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 לאור המצב, הספרייה פתוחה לצורך השאלה בלבד רק לבעלי תו ירוק.  
 .ביום שני הספרייה תהיה סגורה: שימו לב לשינוי השבוע – להלן זמני פתיחת הספרייה  

 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .שני: סגור

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

אנו זמינים באמצעות הווטסאפ להזמנות, שאלות, בקשות . 053-3233753 ניתן ליצור איתנו קשר גם במספר   
 וכדו׳.

 

  מרחב למידה 
 

 שנירדגנית  התקשרו לתיאום.. חוגי מתמטיקה ואנגלית לשיפור וקידום הישגים במגוון אפשרויות לימוד   
0506962169. 
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 תורהזום 
שיעור קיים ית  תורהזוםב השבוע 

. בוע בשלחת השלפרש מיוחד מיוחד
ביום חמישי י"א  השיעור יתקיים

ויינתן  ,20:00בשעה  13.1.22 בשבט
דיקן , פרופ' שמואל רפאלע"י 

הפקולטה למדעי היהדות, 
. אילן-אוניברסיטת בר

אז -"היינו מוכרחים לשיר  :הנושא
על שירה בין גדרי התיל של  –שרנו" 

   .בירקנאו זכר לשירת בשלח"
 בואו להיות עמנו. להתראות.

 זהבית גרוס 
 

לצערי עקב מצב התחלואה במגיפת  
אנחנו נאלצות לעשות  ,ונההקור

הפסקה קצרה בשיעורים לנשים 
. שהתקיימו באופן פרונטלי(בשבת )

ניפגש בהקדם בעזרת ה' ברגע 
ו"נשמרתם מאד   –שהדבר יתאפשר 

בשורות טובות   .לנפשותיכם"
 מנו אמן. ושנזכה לגאולה במהרה בי

 .להתראות בזום, זהבית גרוס        

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 



 

לידיעת התושבים. כל 
הודעות המועצה, הצעות 

עבודה ברכות, מתפרסמות 
הקישור  באתר היישוב.
 לאתר:

https://www.elkana.org.il
/index.php 

 

 

 

  

  

 

  

    

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 
 

 לידות
 .לרעות וגיא בודניבת  ,להולדת הנכדה ,מוזס  ליהודית וצביקה

 .להולדת הבן גולן מאיר ,משכונת מגן דןבר למיטל ויוחאי 
 

 מצוה ר/בתב
 .מצווה של עמיתהלבר  ,תמי ואוהד פישרל

 למיכל ושמעון פינטו, לבר המצווה של דוד, נכד לנאווה ושאול יהלום.
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 
 

, הדר ואלי קורצמן, ושלמה פרטוש)לבית גוטהרץ( נטע , אורבךנעה וניר  –דשים ים החלתושב
ם המעבר ע –וגלעד שולמן ( בראון)לבית  ינעמ, ב גלזנרואוי)לבית פנטון( דור , הודיה ואוראל כהן

 .צפוניתהשכונה בלמדורגים 

 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php

