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חכמה בגויים אל מול עם סגולה
משה סעדיה
"אנשי חיל יראי אֹלקים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים( "...שמות יח כא).
בטרם מוצגת התורה ומתוארת נתינתה ,מברר הקב"ה את יחסנו אל חֹכמֹת הגויים ומעמדן אל מול
חֹכמתנו האֹלקית .מפתיע לראות כי את עיצוב המנגנון השיפוטי ודרכי התנהלותו ,לא מהתורה למדנו
ולא מתוך עמנו חצבנו .דווקא עובד עבודה זרה ,כהן מדיין ,הוא זה החושף את נקודות התורפה
בהתנהלות משה רבנו ודרכי שפיטת העם ,והוא המעצב את אבני היסוד למערכת המשפט שלנו.
שלב לפני הצגת התורה בפנינו מחדיר הבורא לתודעתנו כי "חֹכמה בגויים תאמין" .אף אם בתוכנן
הרוחני והפנימי אין לגוי ים חלק ,הרי שבצד הטכני התנהלותי רב חלקם ועצומה תפיסתם .מערכת
המשפט הי ְִתרֹויִת אינה אלא הוראת שעה לעת הנדודים במדבר .עם כניסת העם ארצה ,תוחלף היא בדגם
אלוקי נצחי אשר תוכו וברו קודש הם" ,ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהי'ה בימים ההם
ודרשת והגידו לך את דבר המשפט" (דברים טז יז).
במגילת איכה מתאר הנביא את מצבו של עם ישראל לאחר החורבן" :מלכה ושריה בגויים ,אין תורה,
גם נביאיה לא מצאו חזון מה' " (איכה ב ט) על פסוק זה אומר המדרש" :מלכה ושריה בגויים אין תורה.
אם יאמר לך אדם :יש חֹכמה בגויים – תאמן" (מדרש איכה רבה ב יג) תורה אין ,אך חֹכמה אנושית
שכלית וניסיון חיים יכולים להימצא בכל אדם מכל אומה ולשון .בגמ' מסופר על ר' יוחנן שנהג לקום
מפני זקני הגויים בגלל ניסיון החיים שצברו (קידושין לג א) על הפילוסוף היווני אריסטו כותב הרמב"ם:
"הוא אשר לִ מֵ ד בני אדם דרכי המופת וסתריו ותנאיו" (מורה נבוכים חלק ב פרק טו).
"והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" (שמות י"ט ה) לא דומה ציפיית הבורא מעמו מציפייתו
מצדיקי הגויים ומחסידי אומות העולם .בזמן שהם נקראים לחיי מוסר וצדק פרטיים ,הרי שאנו נדרשים
לייסד אומה מתוקנת ישרה וקדושה ,המציבה רף רוחני וגשמי ,תוכני והתנהלותי לכל עמי העולם .ממלכה
הנפרשת על פני כל תחומי החיים – רפואה ,כלכלה ,מדע ,מוסר ,שירה ,ועוד .אומה שסגולתה
בהתנהלותה הרוחנית והפיזית כאחד ,הנותנת חיים לכל חלקיה .זו בשורת עם ישראל אותה חייב העם
להפנים בטרם מתן תורה ,אמת אשר מתוכה יש ללמוד וליישם את התורה .לְ פֶ ַתח מתנה הננו ניצבים,
מתנת התורה.
רש"י מפרש את המילה סגולה כאוצר חביב ,כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים ,כך אתם לי
סגולה משאר האומות .רשב"ם מפרש את "כי לי כל הארץ" וכל העמים שלי ,לא בחרתי כי אם אתכם
לבדכם.
ממטבע ברכת התורה שטבעו חז"ל אנו למדים שבחירת ישראל לעם סגולה קדמה לקבלת התורה
ואיננה תלויה במעשינו .כך אנו מברכים ":אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" – לפי סדר זה
דווקא .ובתנא דבי אליהו (פרשה טו) "ואמר לי רבי שני דברים יש בעולם ואני אוהבם ואלו הן תורה
וישראל ואיני יודע איזה מהם קודם....אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר :קדש ישראל לה' ראשית
תבואתו".
ובגמרא " :אמר ר' שמעון בן לקיש :אומה זו כגפן נמשלה ,זמורות שבה – בעלי בתים .אשכולות שבה
– תלמידי חכמים .עלים שבה – עמי הארץ .קנוקנות שבה – ריקנים שבישראל .וזהו ששלחו משם –
יבקשו האשכולות רחמים על העלים שאלמלא העלים אין האשכולות מתקיימים" (חולין צא ב) .וסיימנו
בערבות הדדית החייבת להתקיים בעם סגולה ,כשלכל אחד/ת יש את חלקו/ה המיוחד והחשוב לקיומו
של עם ישראל ,ובפרט בימים אילו בהם נגיף משתולל ,מהדהדת אמרת חז"ל "כל ישראל ערבים זה לזה"
(שבועות לט א).
שבת שלום.

תלמידי אלקנה מצוינים גם במתמטיקה
למעלה מ 41%-מהתלמידים בוגרי כיתות י"ב באלקנה ,נבחנו בהצלחה ב 5-יחידות לימוד במתמטיקה,
כשהממוצע הארצי הוא  ,16%והציבו את אלקנה בצמרת רשימת הערים המצטיינות ב 5-יח"ל במתמטיקה.
גם באנגלית תלמידי אלקנה שולטים היטב :למעלה מ 81%-מהתלמידים נבחנו בהצלחה בבגרות ב 5-יח"ל –
פי  2מהממוצע הארצי!
 27%מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות מצטיינת (ממוצע ארצי – .)10.7%
אנו גאים בתלמידים ובצוותי החינוך וההוראה במוסדות החינוך על ההישגים המרשימים ומודים להורים על
השותפות ועל האמון.

בני עקיבא
חניכים צוותים בוגרים והורים יקרים,
השבוע ,צוות נחשון הכינו שלט תודה רבה למתנדבים
בבדיקות הקורונה!
בנוסף ,המשכנו בפעילות וירטואלית לשבטים במהלך
השבוע.
ועשינו את 'מבצע דוגו' .מדי שנה אנו מציינים את יום
מבצע דוגו שרצה שביום שבו ניצל מאושוויץ כמה שיותר
אנשים יאכלו פלאפל כי "עם ישראל חיי וקיים ומבסוט
ואוהב פלאפל".
שבת שלום! צוותי הסניף ושירי הקומונרית💗

ספריית אלקנה
📚 אז מה קורא?? המצב בחוץ מטורף וזו הזדמנות
מעולה לקרוא!
מחוסנים,
בלבד.
פתוחה להשאלה
הספרייה
מחלימים ,בעלי תו ירוק – מוזמנים להגיע.
להלן זמני פתיחת הספרייה:
ראשון .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שני.9:00-12:00 :
שלישי .16:00-19:00 :רביעי.9:00-12:00 :
חמישי .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שישי.9:00-11:00 :
אם הינכם בבידוד או חולים ואינכם יכולים להגיע,
אפשר ליצור איתנו קשר להזמנת ספרים ונשמח לעזור
ולהביא את הספרים עד אליכם.
ניתן ליצור קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 053-
💻 .3233753מייל .elkana.library@gmail.com
בברכת בריאות שלמה! צוות הספרייה.

הכנה לצבא לנערות באלקנה
חדש באלקנה! הכנה לצבא לנערות!
חולמת להתגייס ולא יודעת לאן? רוצה להגיע מוכנה ובכושר ליום הגיוס? אנחנו אחרייך!!!
למי מיועד? בנות מכיתות י' ,י"א ,י"ב.
מתי? ימי חמישי בשעה  18:00בדשא בגורן.
מפגש היכרות בכ"ה בשבט .27.1 ,מספר המקומות מוגבל ,מהרו להירשם! השתתפות בעלות מסובסדת!
לפרטים נוספים ורישום 0544-655245 ,תהילה.

מה היה לנו השבוע הנוער?
טורניר מחניים מטורף לכיתות ט! אנחנו מזכירים כי בכל יום ראשון נקיים פעילות ספורטיבית.
ובראשון הקרוב טורניר לבנות! כל הבנות מוזמנות להגיע ביום ראשון בשעה  20:00לאולם פיס.
השבוע נארזו כ 300-חבילות
בהובלת
לבידוד"
"עידוד
המחלקה לשירותים חברתיים
ובשיתוף הנוער .תודה רבה
ויישר כח לכל הנוער שהגיע
וכמובן למילגאיות התותחיות
שלנו!
במקביל לאריזת החבילות
צוות הנוער בהובלת הרב שמרון
חילק ערכות מתוקות לבני
הנוער החולים.
בריאות לכולם ובידוד נעים.
שבת שלום .תהילה דומב,
מנהלת יחידת הנוער.

בהתארגנות מהירה עברנו להרצאות בזום והרצאות מקוונות.
חוגי הספורט בקבוצות קטנות חזרו לפעילות.
להלן רשימת ההרצאות מהכורסא:
● זר של אהבה – יאיוֹי קּוסאמה :על הקסם והתעוזה – ד"ר סמדר שפי ,אוצרת אמנות ,מרצה ,מבקרת וחוקרת

אמנות

קּוסאמה אמנית מרתקת המפתחת לאורך למעלה מ  70השנים האחרונות שפה חזותית מרהיבה משל עצמה .בהרצאה
נראה את המעברים המדהימים שהיא יוצרת בין מזרח ומערב ,בין מה שנחשב לשפוי למקוטלג כשיגעון .נכיר את
סיפור חייה ,את הממד הפוליטי המובהק בעבודתה ואת המקומות שבהם פרצה דרך אך לא זכתה ,בזמנו ,בהכרה.
נתהה כיצד הייתה מתפתחת הקריירה שלה לו החלה עבודתה בתקופה פחות גזענית וסקסיסטית מאשר שנות ה 60
של המאה הקודמת .נהרהר גם בתופעת הקוסאמה -מאניה שכעת ,עם התערוכה במוזיאון תל אביב ,הגיעה לישראל.
● השפעת חומרי הדברה ורעלים על הסביבה ועל בריאות האדם בישראל ובעולם – ד"ר עופר בהט ,ביולוג ,מומחה

לאקולוגיה ,פיזיולוגיה ,התנהגות בע״ח ושמירת טבע וסביבה.

לאחר מלחמת העולם השנייה פותחו חומרי הדברה וכימיקלים רעילים שונים לטיפול בבעיות של מזיקים לחקלאות
(כגון חרקים ומכרסמים) או טפילים הפוגעים בבריאות האדם .כבר בשנות ה 60-של המאה ה 20-התריעה הביולוגית
והסופרת רייצ’ל קרסון בספרה “האביב הדומם” על הנזק העצום שהשימוש בחומרים אלה גורם לסביבה ולבריאות
האדם .מה ניתן לומר  60שנה אחרי? כיצד יש לנהוג כיום ובעתיד על בסיס הידע שנצבר במשך כ 70-שנה כדי להבטיח
סביבה בטוחה ובריאה לכולם? כיצד ניתן ליצור חקלאות מקיימת המספקת את צרכי התזונה הגוברים של העולם
ללא רעלים?
● אדריכלות :מבוא למאסטרים – אדריכל אמנון רכטר ,אדריכל ומרצה ,דור שלישי למשרד אדריכלות הוותיק בארץ.
ההרצאה תתמקד בעקרונות הבסיסיים ומושגי היסוד של האדריכלות וההיסטוריה שלה דרך סיפורו האישי/מקצועי
של אדריכל אמנון רכטר – דור שלישי למשרד האדריכלות הוותיק בארץ ואחד המשפיעים שבהם .דרך חשיפת תהליכי
יצירה ותכנון ,דילמות מקצועיות ,אמנות וטכנולוגיה נאפשר הצצה ייחודית אל ליבו של אחד המקצועות החשובים,
המרכזיים והמשפיעים על חיינו.
● מצפון תפתח הרעה? – תא"ל (מיל ).אודי דקל ,מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
מגוון התפתחויות ותהליכים עשויים להוביל למלחמה בצפון ,לא רק מול חיזבאללה אלא מול הציר האיראני-שיעי.
איננו מרבים לדבר על המשמעויות של התעצמות האיום כלפי ישראל מזירה צפונית ,על היכולות המגוונות לתקיפת
ישראל בסד”כ רחב של טילים ,רקטות ,כלי טייס בלתי מאוישים תוקפים ,וכן פלוגות של לוחמי גרילה וטרוריסטים
שיחדרו לישראל לתפיסת ישובים ואתרים חיוניים סמוך לגבול עם לבנון וברמת הגולן .למרות שהצדדים אינם חפצים
במלחמה ,מה עלול להוב יל להסלמה לא נשלטת והדרדרות למלחמה? איך תראה המלחמה? איך תסתיים? ומהו
ניצחון? איך יתפקד העורף הישראלי ,כאשר צפויה פגיעה קשה בו? איך תתפקד החברה הישראלית? האם אנו עושים
את הנדרש כדי להיות מוכנים ובד בבד את הנדרש למנוע את המלחמה?
● אפגניסטן ופקיסטן :שבטיות של אחדות בייחוד ,גיאופוליטיקה בראי ההיסטוריה ,מורשת וגלובליזציה – ד"ר חיים
קורן ,מרצה בכיר ומזרחן ,לשעבר שגריר ישראל במאוריטניה ,דרום סודאן ומצרים.
כיצד שבטים שוכני אזור הררי צחיח הצליחו להדביר את הכובשים הזרים של אדמתם במהלך ההיסטוריה? מה
תפקיד מוצאם האתני ורקעם של תושבי אפגניסטן ופקיסטן במלחמותיהם? כיצד שזורות מלחמותיהם הפנימיות
בהתנגדות לכוחות זרים? מה מקור התרבות הרווחת במקום וכיצד היא נארגת בעולם הגלובלי כיום?
● "משימות מלוכלכות – ידיים נקיות" – מרצה :ירין קימור ,עיתונאי ,סופר ,כתב חוקר ,במאי ומפיק בטלוויזיה,

מפתח משחקי חשיבה.

דילמות יסוד – האם המטרה מקדשת את האמצעים ? רמאות כמקצוע ,מול יושר אישי .קשיחות מול אנושיות
ורגישות .מצוינות ביצוע בכל מחיר ,מול מגבלות מוסר.
חברי מועדון ללא תשלום.
אורחים –  20ש"ח להרצאה .ניתן לשלם בביט לטלפון של יהודית  ,050-6344894או להצטרף כחברי מועדון.
להלן הקישור/https://lecturesonline.co.il/elkana :
הרצאות שיתקיימו בזום:
יום ראשון  23.1.22כ"א בשבט בשעה  20:00קתדרה :המעברות – בין היסטוריה לזיכרונות ,עם אוריאל פיינרמן (קישור
לזום ישלח ביום ראשון).
יום שלישי  25.1.22כ"ג בשבט בשעה  – 20:00אז והיום :מורשת תרבות וחברה בישראל "קירות עוטי סוד"
עם ד"ר אביבה וינטר (קישור לזום ישלח ביום שלישי).
***
אנו שמחים לשתף אתכם בעלון "עת לדעת ועט לטעת" מספר  6של מועדון  50פלוס אלקנה.
העיתון חולק לבתים של אזרחים ותיקים באלקנה .במידה ולא קיבלתם עיתון אנא הודיעו לרוחי בטלפון
.052-2577217
למעוניינים בעיתון ,ניתן לבוא לקחת ממועדון גיל הזהב ,בית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר בימי שני ורביעי בבוקר.
להלן קישור מקוון לעיתון :ביטאון עת לדעת ועט לטעת מס' 6
תודה לכל השותפים במחשבה ,במאמרים ,בכתיבה ,בראיונות ,ובהגהה.
תודה למי שעזר בחלוקת העיתון.

הדס ו ֹיונָ ס זילבר ,גרים זמנית בשכונת המדורגים (דונה)
הדס וי ֹונָס זילבר עברו לאלקנה מפתח תקוה לפני כחמישה חודשים ,למגורים זמניים אצל אחותה של הדס רעות
ואריאל שטראוס ("הצדיקים") בשכונת המדורגים של דונה" ,עד שיסיימו לבנות את הבית שלנו ברח' ניצנים (שלב
ב' של משכנות אלקנה) בעזרת השם בחודש מרץ".
לזוג שלושה ילדים :תמר ,בת  ,10לומדת בכיתה ה' בבית ספר כרמים .יעל ספיר ,בת  ,8לומדת בכיתה ג' בבית
ספר כרמים .אריאל ,בן  11חודשים ,לומד במעון שמש.
י ֹונָס נולד וגדל בקופנהגן ,דנמרק .אחרי סיום התיכון השתתף בתכנית הכשרה של בני עקיבא העולמי ,במסגרתה
גר למספר חודשים בקיבוץ שדה אליהו .הוא למד עברית באולפן ,התנדב בפרוייקטים שונים וטייל ברחבי הארץ.
לאחר שנת ההכשרה שירת בצבא כלוחם בחטיבת נח"ל (תוכנית מח"ל) .בשנת  2005עלה ארצה ושכר דירה בגבעת
שמואל .במקביל התחיל לימודי גיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטה בר אילן – שם הכיר את הדס .כיום הוא מנהל
פרויקטים באגף מידע גיאוגרפי במינהל התיכנון.
לפני כ 4-שנים ,גם ההורים של יונס עלו לישראל ,תחילה באופן חלקי אבל בתחילת הקורונה הם עברו לישראל
סופית" ,וזה נורא כיף למשפחה שוב להיות קרובים אליהם".
הדס למשפחת דרושקביץ ("רבים מחברי נהגו לקרוא לי בשם זה עוד הרבה שנים לאחר הנישואין") נולדה וגדלה
בשכונת כפר אברהם בפתח תקווה ,בה גרו עד שעברו לאלקנה .היא למדה בבי"ס ישורון ,שירתה שירות לאומי בכפר
הנוער נווה מיכאל ,עשתה תואר ראשון בגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן ("שם הכרתי את יונס ,במחלקה")
ולמדה הנהלת חשבונות במכללה למנהל .כיום היא עובדת כרפרנטית נוכחות במינהל החינוך בעיריית פתח תקווה.
לאלקנה הגיעו מכפר-אברהם בסוף חודש אוגוסט" .היה לנו חשוב לעבור כדי להתחיל את שנת הלימודים
במסגרות".
מה הביא אתכם לאלקנה?
" תמיד רצינו לגור בישוב שבו נוכל לגדל את הילדים באווירה יותר קהילתית .היה חשוב לנו בית ספר טוב ושמענו
הרבה טוב על החינוך באלקנה .גם אחותה של הדס כפי שסיפרנו גרה בישוב ,כך שנשארנו קרוב למשפחה".
משהו מיוחד שלא ידענו אודותיכם?
"מתחביבי המשפחה ,לבשל ולאפות (וגם לאכול) .בנוסף ,כולנו אוהבים לקרוא ספרים ,יש לנו כמויות מטורפות
של ספרים ,גם באנגלית וגם בעברית .כשארזנו ,הגענו לכ 15-ארגזים ,ומאז הצלחנו לצבור עוד כמה עשרות ספרים...
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"לעזור ולתת כתף איפה שצריך".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"כשהגענו לישוב היו פה חברות שקיבלו את הבנות שלנו
בצורה מחממת לב .הופתענו והתרגשנו מהחיבוק.
" בנוסף ,לאחרונה ,אחת מבנותנו חלתה בקורונה ,וקיבלנו
חיבוק גדול מהחברות בכיתה ומהסביבה כולה ,כולל מהמועצה".
איך התמודדתם עם הקורונה?
" בהתחלה היה קשוח ,המעטנו לצאת מהבית ולבוא במגע עם
הסביבה .בהמשך רמת החרדה ירדה וחזרנו 'לחיות' (תחת
המגבלות).
"מבין יתרונות הקורונה זה שהמצב איפשר ליונס להיות נוכח
יותר בבית ,ולקבל את הבנות כשחזרו מהמסגרות .בנוסף,
בתקופות של הסגרים הראשונים נהנינו מהמשפחתיות והביחד,
למרות הקשיים של שעבודה ולמידה מרחוק.
"ההתנהלות פה ביישוב שונה מההתנהלות בעיר .האווירה
פה יותר רגועה ותומכת וזה משפר את ההרגשה".

רישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת 2023
הורים יקרים שלום רב.
לתשומת לבכם :הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ג יסתיים ביום ראשון
הקרוב ,כ"א בשבט.23.1 ,
לאחר תאריך זה המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד בגן הסמוך לביתו.
לחוברת הרישום עם הפרטים המלאים כנסו.https://bit.ly/3zQ2ZBO :
להרשמה כנסו:
https://bit.ly/3bAzJos
*זכאים לביצוע רישום רק מי שבתעודת הזהות מופיע כתושב אלקנה.
יום טוב וחורף בריא🌹

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,ליום שלישי כ"ג בשבט,
25.1.2022
 – 9:00-9:45הרב אביחי קצין.
 – 10:00-10:45הרב אהרון כהן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא
השתתפו עד כה בלימודי המדרשה ,מוזמנות בשמחה
להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה ,מחשבת ,תנ"ך
ויהדות מעניינים ומרגשים.
באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות ניתן להתקשר
לטלפון .0502282358

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד לרגל יום השואה הבינלאומי ( +פרשת שבוע) ביום חמישי כ"ה
בשבט  27.1.22בשעה  20:00ויינתן ע"י הרב אברהם קריגר ,ראש מכון שואה ואמונה "שם עולם" – כפר הרא"ה ,על
הנושא" :הכרה מול אמונה-הבניית זהות לאחר אובדן" .האירוע הפעם יתקיים כחלק מאירועי מרכז סל ון גלדר
לחקר ספרות השואה והוראתה.
בואו להיות עמנו .להתראות .זהבית גרוס.

אריאל קנטר

דג סלמון בחרדל ודבש
מצרכים:
דג סלמון שלם.
חצי כוס שמן זית.
רבע כוס דבש.
רבע כוס חרדל.
ארבע שיני שום מעוכים.
מלח ופלפל לפי הטעם.
אופן ההכנה:
לערבב את כל מרכיבי הרוטב ביחד ולמרוח על הדג .לחמם תנור מראש בחום של  190°,לאפות  10דקות
כשהדג מכוסה ,ו 10-דקות כשהדג לא מכוסה .להגיש ישר מהתנור.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

כוס תנחומים
לירוחם רדא (אב הבית באולפנת אורט אלקנה) ,על פטירת האח.
לעמיחי יקותיאל ,על פטירת האח.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה,
הצעות עבודה ברכות ,מתפרסמות
באתר היישוב .הקישור לאתר:
https://www.elkana.org.il/index.php
או בברקוד המצורף כאן.

חברת ההסעות "תנופה" זכתה במכרז של משרד
התחבורה במקום חברת "אפיקים".
אנו מאחלים להם הצלחה.
קישור לאתר:
https://www.tnufat.com/ContentPage/Index/18
אפשר גם לסרוק את הברקוד:

טלפון של מוקד תנופה*8797 :
כל הפרטים מופיעים באתר היישוב אלקנה,
בקטגוריה 'שירותים לתושב'.

בעקבות התרחבות יקב טורא ברחלים ,אנו
שמחים לצרף מנהל/ת מרכז מבקרים למשרה
מלאה ולטווח ארוך.
התפקיד כולל:
 מכירות ושירות לקוחות. אירוח מבקרים ומתן הדרכות על היקבוהיין.
 מעקב על האינסטגרם ופייסבוק.דרישות לתפקיד:
 שירותיות ויצוגיות. יכולת מכירה. יכולת לדבר מול קהל. אנגלית ברמת שפת אם. סדר וארגון.קורות חיים נא לשלוח לכתובת
Infov@turawinery.com
שירלי כהן ,אחראית מרכז מבקרים |
לקוחות פרטיים ,יקב טורא

לידות
לניצן ואלעד ווקנין  ,להולדת הבת עמית ,נכדה לחני ומיקי פריימן.
לאפרת (גננת בגן שקד) ויצחק בוקובסקי ,להולדת הנכדים – נכדה ליאיר ודניאל ,נכד לאבישי
ןאריאל.

בר/בת מצוה
לוורד ואלעזר שפירא ,לבר המצווה של שי ,נכד למרים ויהודה שפירא.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

צוות ימ"ה במרכז חדשנות אלקנה
מרכז חדשנות אלקנה שמח לארח את צוות ישיבה תיכונית ימ"ה לסדנה טכנולוגית.
המרכז מארח כנסים והשתלמויות חינוכיות ועסקיות ,ומאפשר לצוותים המגיעים חשיפה לכלים חדשנים
וחשיבה מחוץ לקופסה.
לפרטים לגבי מרכז החדשנות ,חגית .050-7828094

