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יהדות פשוטה של משפטים פשוטים
אורן ברט
פרשת משפטים היא הראשונה בפרשיות התורה כולה ,האוצרת בקרבה יותר מצוות ,ציווים והנהגות מעלילות וסיפורים .ואכן
כבר בתחילתה של הפרשה עוסקים המפרשים כולם בקישור הטבעי של אסופת המצוות שבפרשה למעמד הר סיני .כפי שפירש"י
על תחילת הפרשה "כָּל מָּ קוֹם ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר "אֵ לֶׁה" פָּ סַ ל אֶׁ ת הָּ ִראש ֹונִים" ,וְ אֵ לֶׁה" מוֹסִ יף עַ ל הָּ ִר אש ֹונִים ,מָּ ה הָּ ִראש ֹונִים מִ ִסינַיַ ,אף אֵ לּו
ִמ ִסינַי" .ואכן ,רוב רובה של הפרשה עוסק בסידור המצוות ההנהגות וההלכות לפני בני ישראל כהמשך ישיר ליסודי התורה שניתנו
במעמד הר סיני .יפה מעמיד זאת רש"י כשהוא מתאר "אֲ ֶׁשר תָּ ִשים לִ פְ נֵיהֶׁ ם – כְ שֻׁ לְ חָּ ן הֶׁ עָּ רּוְך ּומּוכָּן לֶׁאֱ כֹל לִ פְ נֵי הָּ ָאדָּ ם".
אולם מבט עמוק יותר על סדר הדברים כפי שבחרה התורה להציגם מעלה בפנינו שתי תמיהות מהותיות
פרשיית המשפטים וההלכות שבפרשתנו נטועה בין שתי יחידות אחרות העוטפות אותה במעין סוגריים.
היחידה הראשונה היא זו המופי עה ממש אחרי תום עשרת הדברים שבהר סיני ואחרי שהתורה מתארת לנו את המעמד כולו,
אנו מוצאים ארבע מצוות אותן בוחרת התורה להעמיד לפנינו כהמשך ישיר למעמד הר סיני ועוד לפני "המשפטים"ֹ :לא תַ עֲשּון
ֲשה לְ ָך פֶׁ סֶׁ ל וְ כָּל ְתמּונָּה וכו')ִ .מזְבַח אֲדָּ מָּ ה תַ ע ֲֶׁשה לִ י
ִא ִתי אֱֹלהֵ י כֶׁסֶׁ ף וֵאֹלהֵ י זָּהָּ ב ֹלא תַ עֲשּו ָּלכֶׁם (לכאורה חזרה על מצוות "ֹלא תַ ע ֶׁ
ּובֵרכְ ִתיך .וְ ִאם ִמזְבַ ח אֲ בָּ נִים
וְ זָּבַ ְחתָּ עָּ לָּיו אֶׁ ת עֹֹלתֶׁ יָך וְ אֶׁ ת ְשלָּמֶׁ יָך אֶׁ ת צֹאנְָך וְ אֶׁ ת בְ קָּ ֶׁרָך בְ כָּל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶׁשר ַאזְכִ יר אֶׁ ת ְש ִמי ָאבוֹא אֵ לֶׁיָך ַ
תַ ע ֲֶׁשה לִ י ֹלא ִתבְ נֶׁה אֶׁ ְתהֶׁ ן ָּגזִית כִ י חַ ְרבְ ָך הֵ נַפְ תָּ עָּ לֶׁיהָּ ו ְַתחַ לְ לֶׁהָּ  .וְ ֹלא תַ ֲעלֶׁה בְ מַ עֲֹלת עַ ל ִמזְבְ ִחי אֲ ֶׁשר ֹלא ִת ָּגלֶׁה עֶׁ ְרו ְָּתָך עָּ לָּיו.
ועל דברים אלו יש לשאול משני היבטים :מחד ,מדוע לא נכללו מצוות אלו בתוך עשרת הדברות? ומאידך ,אם אינן בעשרת
הדברות מדוע נאמרות הן דווקא בין המעמ ד הנשגב של מתן יסודות האמונה והתורה בהר סיני ,לבין פריטת מצוות היום יום
אשר יעשה אותם האדם?
והיחידה האחרת נמצאת מיד לאחר שהתורה פורטת את מצוות והליכות המשפטים .כאשר מתארת התורה את השלב הבא
בחיי העם לאח ר שיאמת את תורת בוראו  ,הכניסה לארץ ישראל שהיא תכלית האמיתי של יציאת מצרים ומימושה סופי של
שלֵחַ מַ לְ אָּ ְך לְ פָּ נֶׁיָך לִ ְשמָּ ְרָך בַ דָּ ֶׁרְך וְ לַהֲ בִ יאֲ ָך אֶׁ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶׁשר הֲ כִ נֹ ִתי ֹלא אֲ ג ְָּר ֶׁשנּו ִמפָּ נֶׁיָך בְ ָּשנָּה אֶׁ חָּ ת פֶׁ ן
ברית בין הבתרים "הִ נֵה ָאנֹ כִ י ֹ
ָארץ ".לא רק דרך כיבושה
ָארץ ְשמָּ מָּ ה וְ ַרבָּ ה עָּ לֶׁיָך חַ יַת הַ ָּשדֶׁ ה .מְ עַ ט ְמעַט אֲ ג ְָּר ֶׁשנּו ִמפָּ נֶׁיָך עַד אֲ ֶׁשר ִתפְ ֶׁרה וְ נָּחַ לְ תָּ אֶׁ ת הָּ ֶׁ
ִתהְ יֶׁה הָּ ֶׁ
מתוארת כאן אלא אפילו גבולותיה של הארץ הזו "וְ ַש ְמ ִתי אֶׁ ת ְגבֻׁלְ ָך ִמיַם סּוף וְ עַ ד יָּם פְ לִ ְש ִתים ּומִ ִמ ְדבָּ ר עַ ד הַ נָּהָּ ר"
וכאן יש לנו לשאול :מדוע בכלל נאמרים כאן דברים כה ברורים ומפורטים אודות דרך כיבושה של הארץ? עם ישראל נמצא
כעת בתהליך אמוני נשגב בו הוא מתאחד ומתייחד עם אלוקיו ,ושמע באוזניו ממש את כללי ההתייחדות הזו ,מה הוא המקום
של פרטים טכניים אודות דרך כיבוש הארץ .האם זהו המקום לעסוק במלחמות ובטכניקה של כיבוש וירושה?!
מבט עמוק יותר על הסוגריים הללו העוטפים את מצוות היום יום שבין אדם לחברו מעניק לנו את התשובה לשתי התמיהות
ואולי את התובנה החשובה ביותר מכל מהלך מתן תורה.
מעמד עשרת הדברות כולו מסתיים כאשר העם " ר ִֹאים אֶׁ ת הַ ּקוֹֹלת וְ אֶׁ ת הַ לַפִ ִידם וְ אֵ ת קוֹל הַ שֹפָּ ר וְ אֶׁ ת הָּ הָּ ר עָּ שֵ ן ַוי ְַרא הָּ עָּ ם ַו ָּינֻׁעּו
ַויַעַ ְמדּו מֵ ָּרחֹק" ּ" ....ומֹ ֶׁשה ִנגַש אֶׁ ל הָּ ע ֲָּרפֶׁ ל אֲ ֶׁשר ָּשם הָּ אֱֹלהִ ים" .ניתן רק לשער את התרוממות הרוח העצומה אותה חווה עם
ישראל שם מתחת ההר ,ואת התחושות העמוקות והאמונה המשתלהבת שפעפעה בכל אחד ואחד מאלו שעמדו וראו בעיניהם
את הקב"ה מדבר עימם מן השמים .די בקלות ניתן לראות איך מאירוע כזה מתפתחת אקסטזה דתית עצומה המשתלהבת לתוך
אמונת הידיעה שהיא על פי ד ברי הכוזרי החזקה ,העמוקה והיציבה שבאמונות בהיותה מתבססת על ידיעת הלב והבנת השכל
יחדיו.
בדיוק אז ברגע הנשגב והעצום הזה פונה ריבונו של עולם כאומר ביהדות אין אקסטזה דתית .הדת הישראלית הינה דת של
חוק וסדר של הלכות והליכות .כאומרו דווקא אתם ,עם ישראל שזכית ם וחזיתם בנשגב שבחיבורים בין אדם לאלוה ,אתם
"ר ִאיתֶׁ ם כִ י ִמן הַ שָּ מַ יִם ִדבַ ְר ִתי עִ מָּ כֶׁם" זכרו ,יש כללים בעבודת ה'! יש מסגרת ,הכל מוסדר ומובהר!
ש ְ
ומכאן כאשר למדנו מהו יהודי פשוט – במובן הנשגב של היותו פשוט – מכאן ניתן להמשיך להתנהלותו היום יומית של
היהודי הפשוט משוות היום יום של בן אדם לחברו
גם דרך כיבושה של הארץ המופיע לאחר המצוות המעשיות הללו אינו נפרד מאותה המעשיות אותה מעמידה בפנינו התורה.
החיבור המלא הממשי והמעשי של תורת ישראל לארץ ישראל גם הוא "מסיני" במשמעות של היותו חלק מהשלם האחוד והמלא
של ההליכות וההנהגות אותם מקבל על עצמו עם ישראל בסיני .גם כיבושה של הארץ יעשה לא באקסטזה ומתוך דחף .גם
גבולותיה של הארץ מוגדרים ומובנים ,וגם אלו נאמרים לעם ישראל ביחיד ובנוכח ,כי אינם רק הכוונה למנהיגים אלו
הליכות ממש ,הנאמרות לעם כולו ולכל אחד ואחת מתוכו.
ולוואי ונדע להיות יהודים פשוטים בארץ פשוטה אשר לנו היא.

היסטוריה באלקנה :לראשונה חוברה
שכונת קראוונים לסיבים אופטים
בשעה טובה ומוצלחת חנך השבוע שר התקשורת ובן
אלקנה יועז הנדל חיבור ראשון של סיבים אופטיים בשכונת
"מגן דן" באלקנה.
בעקבות לחצים רבים שהפעילה המועצה על חברת בזק
ופגישות שנערכו עם מנכ"ל בזק דודו מזרחי ,נבחרה אלקנה
להיות הישוב הראשון בשומרון שהתחבר לתשתית הסיבים
האופטיים ולמקום הראשון בישראל כולה בה מתחברת
התשתית המתקדמת לשכונת קרוואנים.
בטקס המרגש השתתפו מנכ"ל בזק דודו מזרחי ,ראש
המועצה אסף מינצר ,ח"כ יום טוב כלפון ,הרב יהודה שטרן,
יו"ר המועצה הדתית שמעון רוקח ,תושבי היישוב ושכונת מגן
דן ,וגם הוריו של השר הנדל ,יונה ומרים הנדל.
השר יועז הנדל הזכיר במעמד" :אני מתרגש כי זה ליד
המקום שבו גדלתי ולכן זה מאורע חשוב .אנחנו נבחנים
במעשים ,לא בדיבורים .זה אירוע כלכלי משמעותי ואמירה
חשובה שאנחנו מתייחסים לכל מקום במדינת ישראל באותו
אופן ובאותה צורה ,לא יותר ולא פחות".
יועז הוסיף" :כשאני גדלתי כאן ,הסתכלנו על עצמנו
כחלוצים .ומגן דן הייתה רק עצים .פה בעצם עשינו הכל .ראינו
את עצמנו כמיישבי הארץ .מגן דן זה ההמשך של החלוציות,
גם אם היא קצת בורגנית יותר ומדברים עכשיו על חיבור
לסיבים .צריך להסתכל על האנשים שגרים כאן ,התיישבות
צעירה ,מתיישבים שתורמים למדינה וכמה הם מחברים ,ולא
רק לסיבים .ואני שוב חוזר לאותה תפיסה שהייתה כשהייתי
כאן ילד ,על הראייה שלנו את עצמנו כחלוצים ,כמי שמיישבים
את ארץ ישראל ומפתחים אותה ,ולזכור שיושבים כאן אנשים,
שמאמינים בשלימות העם ובשלימות הארץ ושני החלקים של
המשוואה הזאת הם חשובים .אנחנו חונכים היום תשתית
שתעזור לעבודה מרחוק ,לחינוך ,לבריאות .אנחנו מחברים
היום תשתית .קו הסיב הוא קו הגבול".
מנכ"ל בזק ,דודו מזרחי סיפר כי בעקבות הלחץ המתמיד
מטעם המועצה החליטה חברת בזק לפרוס את הסיבים באופן
מהיר באלקנה ,כאשר לראשונה בזק פורסת יישוב שלם של
בתים צמודי קרקע ,ולראשונה בזק מבצעת חיבור סיבים
לשכונת קרוואנים" .עד כה היכרנו שני מונחים של חיבור
סיבים אופטים' – FTTH :פייבר טו דה הום' ,בתרגום לעברית
'סיב עד הבית' ,ו' – FTTC-פייבר טו דה כרב' – סיב עד
המדרכה .באלקנה גילינו ראשי תיבות חדשים ל' – FTTC-סיב
עד הקרוואן'".
בשכונת מגן דן שהתחברה ראשונה גלשו עד היום בקצב
איטי של כ 10-מגה! ובאמצעות הסיב האופטי יוכלו כעת
לגלוש במהירות עצומה של עד  2.5ג'יגה! (פי . )!250
בטקס הוענקו לשר התקשורת ומנכ"ל בזק תעודות הוקרה.
תושב שכונת מגן דן אלי טחן הודה לשר ,למנכ"ל בזק ולראש
המועצה על הסיוע המשמעותי שמשפר את איכות החיים של
התושבים .ילדי שכונת מגן דן העניקו להם זרי פרחים.
ראש המועצה בירך את הנוכחים ,הודה לכל הגורמים
המעורבים ושיתף בתחושותיו עד כמה הצמא גדול בישוב
לתשתית כה מתקדמת ,ועד כמה הוא שמח שתושבי אלקנה
כולה יוכלו בקרוב ממש לגלוש במהירות רבה ,באופן יציב
ובטוח בעידן בו השימושים הדיגיטליים רק הולכים
ומתפשטים לאינספור תחומים ושירותים" .במיוחד בעת הזו
שרבים עובדים מהבית והילדים לומדים מרחוק ,הפס הרחב
של הסיבים האופטיים מאפשר לגלוש במהירות ונותן מענה
מיטבי".
כחלק מהטקס הלכו המשתתפים לביתם של משפחת
אורי ורחלי פולק המתגוררים בשכונת מגן דן.

לאורי פולק העובד
בחברת אינטל ,יוצא לעבוד הרבה
מהבית ובמצב הקיים סבל
מהאטה משמעותית וקושי גדול
בגלישה ובהעברת הנתונים
באינטרנט .
עובדי בזק חיברו את הקרוואן
בו מתגוררת משפחת פולק לסיב
האופטי ובהתרגשות גדולה וחיוך
ענק לחץ אורי על כפתור המחשב
שלו והראה לכולם שהגלישה
עלתה כעת בבת אחת פי !100
התשתית המרכזית של הסיבים
האופטיים כבר חוברה לכל
ובשבועות
אלקנה
שכונות
יבוצעו העבודות
הקרובים
הטכניות שיאפשרו את חיבורי
הבתים בפועל בשכונות השונות.
תתחדשי אלקנה!

ספריית אלקנה
📚 אז מה קורא?? המצב בחוץ
מעולה
מטורף וזו הזדמנות
לקרוא!
הספרייה פתוחה להשאלה בלבד.
מחוסנים ,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:
.03-9362122
📞טלפון
.053-3233753
🏻🤳ווטסאפ
💻מייל elkana.library@gmail.c
.om
בברכת בריאות שלמה! צוות
הספרייה.
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו
לייק ותצטרפו כחברים – תודה
😊
https://www. facebook.
com/matnaselk

אגדת הכדורסל כאן – אצלנו באלקנה!
הזדמנות שאסור להחמיץ!
חתן פרס ישראל ואיש ההשראה טל ברודי ,בשיחה משתפת ,מרתקת
וערכית!
יום שלישי  1.2בשעה  ,19:00באמצעות הזום – ללא תשלום!
אין צורך בהרשמה מראש .לכניסה להרצאה והשתתפות
https://us02web.zoom.us/j/3232964865?pwd=SnNPblIyQkV5aGR4RD
hGaFFOeE92dz09
לפרטים :מתנ"ס אלקנה .03-9109040

אלקנה מתחדשת במרכז חדשנות
מרכז החדשנות הוקם על מנת לאפשר לכל אדם לרכוש מיומנויות מעולמות החדשנות ,היזמות והטכנולוגיה
המתחדשת .לפתח הובלה ומנהיגות ,יצירתיות ושכלול יכולת החשיבה בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים.
בימים אלה אנו שוקדים על יצירת "קהילת
עסקים" תוססת ודינמית ,המאפשרת לבעלי
עסקים ושכירים להיעזר במתחם החדשנות,
הכולל משרדים אישיים,Open Space ,
מרחב לסדנאות ,כיתת הדרכה ומחשבים עם
ציוד הקרנה ,הרצאות ומפגשים קהילתיים
מקצועיים ,מדפסות תלת מימד ,מכשיר
לחיתוך בלייזר ,פינת קפה וחדר ישיבות.
במרכז מתקיימים כיום חוגי מייקרים
צעירים ובוגרים ,נגרות ,סדנאות בנושאים
שונים .המרכז מארח ימי עיון וכנסים
לחברות ועמותות ,כמו גם אנשי עסקים
לפגישות בחלונות זמן מוגדרים מראש.
לטובת הקמת המרכז גייסה מועצת
אלקנה משאבים מרובים ממשרדי הממשלה
השונים .יבואו כולם על הברכה.
מוזמנים להגיע ולהיעזר בשרותי המרכז.
לפרטים  050-7828094חגית.

מועדון התרבות  50פלוס
בשעה טובה המועדון חוזר לפעילות פרונטלית!
מועדון הזמר עם שלומי אסף שהיה אמור להיות ביום ראשון הקרוב נדחה למועד אחר.
יום ראשון  30.1.22כ"ח בשבט בשעה  – 20:00מסע בתרבות המערב עם אור-לי אלדובי .הנושא :לאכול בספרדית,
מהפיכות קולינריות וזהות לאומית.
יום שני  31.1.22כ"ט בשבט בשעה " –11:00מה רבו מעשיך" עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :עם מי צמחים מדברים
ועל מה? ובערב בשעה  – 20:00השלמה מביטול :סרט מוסבר עם השחקן אמנון וולף .הסרט 'ציפורי חול'.
יום שלישי  1.2.22ל' בשבט – שיתוף פעולה בתכנית זום מטעם המתנ"ס עם טל ברודי (ראו הודעת המתנ"ס בגיליון
זה).
יום רביעי  2.2.22א' באדר א' בשעה  – 11:00מורה נבוכים עם הרב יהונתן בלס .הנושא :היחס של הרמב"ם במורה
הנבוכים למדע.
יום חמישי  3.2.22ב' באדר א' בשעה  – 9:30תרגולי מוח ,עם אורית אבידר בן-צור.
יום ראשון  6.2.22ה' באדר א' בשעה  – 20:00קתדרה עם גוסטב מייסלס .הנושא :אירופה והשקט המדומה.
לאור ההצלחה ובקשות מחברים שעדיין חוששים להגיע למועדון ,אנחנו ממשיכים עם ההרצאות מהכורסא .כל
שבועיים יהיו  2הרצאות חדשות .להלן הקישור/https://lecturesonline.co.il/elkana :
חברי מועדון ללא תשלום .אורחים – בעלות של  ₪ 20להרצאה .ניתן לשלם בביט לטלפון של יהודית 050-6344894

חברות במועדון לשנת ( 2022ינואר-דצמבר)
● במועדון התרבות מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים
מהשורה
הראשונה.
● ניתן השתתף בכמה סדרות שרוצים לאורך השנה (הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים).
● שעורי ספורט ,מופעים ,חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.
● ללא פקקים.
● חיסכון בזמן נסיעה ודלק.
● חניה צמודה ללא תשלום.
● מרחק הליכה מהבית.
גובה דמי החבר בשנת תשפ"ב  2022במחיר מיוחד 800 :ש"ח לשנה (כ ₪ 70-לחודש).
התשלום החל מחודש ינואר  2022יעמוד על  ₪ 800לחבר ,ו ₪ 1600-לזוג.
אפשרויות לתשלום :העברה בנקאית ניתן גם בתשלומים (נדרש צילום מסך או אישור העברה) או שיקים חודשיים
– לפי המפורט מטה .ליחיד – ניתן לחלק ל 5-תשלומים מינואר -2022מאי  .2022לזוג – ניתן לחלק ל 8-תשלומים
מינואר  – 2022אוגוסט .2022
לפרטים :יהודית מוזס טל'  050-6344894רוחי רוזנבלום  ,052-2577217בימים ב' ו-ד' בין השעות 8:00-12:00
ובימי שלישי בין .16:00-18:00

לבחור נכון
עכשיו זה הזמן הכי טוב
לקחת רגע ולחשוב מה אני
רוצה ללמוד? איזה מקצוע
מתאים לי? איך לבחור
נכון?
עכשיו זה הזמן לקבל את
כל המידע הכי עדכני עם
הכלים הכי מתקדמים
לקבלת החלטות לא קלות...
סידרנו לכם שני מפגשים
בזום ,עם אורנה הורביץ,
מרצה באקדמיה ומנחה
שמתמחה בדיוק בנושא
הזה .כל מה שצריך זה
להירשם וזה שלכם...
ימי שני15.02 ,8.02 ,
בשעה .20:00
להרשמה הצטרפו לקב'
סגורה לקבלת
ווצאפ
תזכורת ולינק למפגשים:
https://chat.whatsapp.co
m/Ibid09DYVN490xeb8b
u2H7

תורהזום
השבוע בתורהזום
שיעור
יתקיים
מיוחד לפרשת
השבוע תרומה,
ביום חמישי ב'
א',
באדר
 3.2.22בשעה
 ,20:00ויינתן ע"י
הרבנית ד"ר פנינה
נויברט.
הנושא" :סודם
של הכרובים".
להיות
בואו
עמנו .להתראות.
זהבית גרוס.

התרמה להוצאת חוברת הנצחה
לקתי ורנאי ז"ל
בימים אלה סיימנו את עריכת חוברת ההנצחה לקתי ורנאי
ז"ל .החוברת תצא בע"ה ליום הזיכרון הראשון ביום י' בניסן
תשפ"ב.
עד עתה הצלחנו לגייס  80%מעלות החוברת .חסרים כעת
 2000ש"ח עד לגיוס הסכום המלא.
אנחנו פונות בזה למוקירי זכרה של קתי מהישוב לעזור לנו
בתרומות להשלמת הסכום.
ניתן לתרום ב  payboxלאסתר אדמנית  0502060306ולציין
"תרומה לחוברת הנצחה" ,או ב bit-לתמי ויס 0548132300
ולציין "תרומה לחוברת הנצחה" .אפשר לתרום גם במזומן
(במעטפה) לאסתר אדמנית או לתמי ויס.
בתודה ,אסתר ותמי.

מניין ערבית
מאוחר
ב'מורשת
יהודית':
לידיעת התושבים:
הכנסת
בבית
'מורשת יהודית'
מתקיימת בכל ערב
ערבית
תפילת
בשעה  .22:00כל
תושבי
הגברים
היישוב שהשעה
להם
מתאימה
מוזמנים להתפלל
במניין.
https://edu-il.zoom.us/j/6864987412

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,ל' בשבט 1.2.22
 – 9:00-9:45עו"ד אלי פוקסברומר
 – 10:00-10:45הרב צחי פנטון
 - 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

רחלי גנץ

פשטידת פיצפוצים
בקלי קלות ,והנכדים אוהבים .או לסתם ביקור פתע של הנכדים🥰....
מצרכים:
 3.5כוסות פיצפוצי אורז (מומלץ אורז מלא).
 2חבילות קוטג'.
חצי כוס שמן.
 3ביצים שלמות.
בצל קצוץ מטוגן (לא חובה).
 2כפות אבקת בצל (אפשר להמליח באופן יותר בריא אם רוצים)...
אופן הכנה
מערבבים את כל החומרים ,ואופים בתבנית מוארכת כ 40-דקות בחום בינוני.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

סדנת ליצנות,
תיאטרון
ופנטומימה –
באלקנה
תמיד היית הליצן שבחבורה?
תמיד הבנת שלדעת להצחיק
ולצחוק זה לא צחוק ,ושזו
חתיכת מתנה וכישרון?
אם ענית לעצמך כן וכן ,הסדנה
הזו היא בדיוק מה שחיכית לו
כדי לקחת את זה כמה צעדים
קדימה.
הסדנה מסובסדת ,מרתקת
ותעניק לך כלים להיות המגנט
והמסמר של כל מפגש וכל
קבוצה.
מספר המקומות מוגבל! כל
הקודם/ת זוכה!
לפרטים והרשמה:
טלפון  .03-9109040דוא"ל
elkana@matnasim.org.il

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

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה

משתתפים בצערם של
חנה שרמן ,ספי ונאוה שרמן וב"ב ,יעלי ומשה איזנקוט וב"ב ,בעז ורבקה שרמן וב"ב,
לאה וחגי זמיר וב"ב ,אפרת ואלעד זלוטניק וב"ב
על פטירתו של הבעל ,האב ,הסב

יחיאל שרמן

ז"ל

תושב אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
כוס תנחומים
ליגאל בנעט ,על פטירת האב.
לאמיליה רייק ,על פטירת האח.
לעליזה קרבט והלן חירק ,על פטירת האם.
לשושי שור ,על פטירת האם.
לשרה גמרסני ,על פטירת האם.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידות
לשהם ו אורי הרשקוביץ ,להולדת הבנות עַ לְמָ א ִרינָה ודַ ְריָה ֶא ִמילִי ,נכדות לנאוה ואסף שפירא,
נינות למרים ויהודה שפירא.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לטליה ומאור אייכנבויים ,עם המעבר לשכונת ה.165-
ל שיר (לבית משפחת גונן) ושמואל בן יעיש ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.

כל משפחת אלקנה מתחברת ❤
הצטרפו לקבוצת הווטסאפ הרשמיות של אלקנה.
כאן תוכלו להיות מחוברים לנעשה ביישוב ,למידע חיוני ולעדכונים
מיידיים בשגרה ובחירום לגבי כל מה שקורה במועצה ובמתנ"ס ,במיוחד
בתקופה זו חשוב שכולנו נהיה מחוברים ומעודכנים.
בלחיצת כפתור אחת תהיו הראשונים לדעת ולהתעדכן בכל מה
שקורה באלקנה!
שימו לב :הקבוצות שקטות ורק מנהלים כותבים בהן.
להצטרפות לעדכונים בווטסאפ סרקו את הברקוד.
להשתמע בקבוצות!

זר ברכות
לבן אלקנה

ציון דידובסקי

על קבלת חניך מצטיין
בסיום קורס קצינים.
מכל בית אלקנה

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

