הודעות doc.1093

דדדד'

גיליון מס'  | 1106פרשת כי-תשא | י"ז באדר א' תשפ"ב | 18.2.22
כניסת השבת  17:08מוצאי שבת 18:07

"וראית את אחורי ופני לא יראו" –
שאלת הגשמת האל
יעקב שגיב
"קֶ ֶשר ְּתפִ לִ ין הֶ ְּרָאה לֶעָ נָיוְּ .תמּונַת ה' לְּ ֶנגֶד עֵ ינָיו " (מתוך "אנעים זמירות" ,שיר הכבוד שחיבר ר' יהודה החסיד) .שורה
זו מבוססת על הגמרא במסכת ברכות (ז ,א)" :וראית את אחורי – מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של
תפילין" .ומנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" ,רבי אליעזר
הגדול אומר :אלו תפילין שבראש .ושואלת הגמרא :הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה" :ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ" (שם ,ו ,א).
הרמב"ם לא קיבל את הגמרא הזו כפשוטה ,שהרי "איך שייך לצייר בקב"ה תמונות גשמיים"? שהרי לתאר את
הקב"ה מניח תפילין הוא הגשמת האל .בהלכות תשובה הוא מגדיר כמין את מי שנוהג כך" :חמישה הן הנקראים
מינין ...והאומר שיש שם ריבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה".
הרמב"ם החמיר מאד בשאלת ההגשמה ,וחלק גדול מספרו "מורה נבוכים" מוקדש לפרשנות פסוקים במקרא
ש משתמע מהן ביטויים של הגשמה .לדעת הרמב"ם אין הפסוקים בפרשתנו מתארים תמונה מציאותית של משה
הניצב מאחורי הקב"ה ,אלא הם משל .ועל השאלה מדוע נקטה התורה בתיאור כזה ,הוא משיב "דיברה תורה בלשון
בני אדם" .התורה פונה לכולם ,גם לאנשים שאינם מסוגלים להבין דברים מופשטים וזקוקים לתיאורי גוף .ב"תורת
התארים" שלו אומר הרמב"ם שאי אפשר לדמיין ולתאר את מהותו של הקב"ה לא בתארים חיוביים וגם לא בתארים
שליליים .מה שכן ניתן הוא לראות את מעשיו בעולמנו ,להבין את טבע העולם ,ולשם כך לימד הקב"ה את משה
פיזיקה וביולוגיה .בעל תורה תמימה סו בר שהקב"ה לימד את משה הלכות תפילין ("קשר של תפילין" ) שהן "הלכה
למשה מסיני".
רש"ר הירש לא חשש מלשונות ההגשמה שבתורה .התורה עצמה לא חששה מכך והשתמשה בהן כדי לעורר את
האמונה באל חי" .האמונה באישיותו של האל חשובה מחקירות שוללי ההגשמה"
לעומתו ,הרב קוק מ שבח את הרמב"ם על מלחמתו בהגשמת האל וכותב " :ואני תמה ,איך נוכל להעלים את עינינו
מלהחזיק טובה לרבנו הרמב"ם על עבודתו הגדולה בספר המורה להעמיד את יסודות האמונה על טהרתו ולהרחיק
את ההבלים הנוראים של ההגשמה באלוהות מעל גבול ישראל".
העיסוק בהגשמה אינו מצוי בהגות הפילוסופית בדורות האחרונים כפי שהיה בימי הביניים ,ולמרות זאת העולם
המודרני מצליח לייצר לעצמו עבודות אלילים חדשות.
למרות האמור לעיל אני מוכרח לומר שהמדרש המתאר את התפילין של הקב"ה שבהן כתובים הפסוקים " :אשריך
ישראל מי כמוך"" ,ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"" ,ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים" וכו' משמחים
את הלב .ובשעת הנחת תפילין בבקר כאשר אנחנו אומרים "וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע הנטויה שהיא נגד
הלב...ועל הראש נגד המוח שהנשמה שבמוחי וכוחותי כלם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך" יש תחושה שהקב"ה
מצטרף למניין ויושב בפינה עטור בתפילין שלו.
פתחתי בהבאת שורה מהפיוט "אנעים זמירות" כדי לומר
משהו על הקהילה המתבגרת שלנו ב"אשל אלקנה" .במהלך
השנים התמעטו תינוקות של בית רבן שעלו לשיר "אנעים
זמירות" ובעל המוסף נשאר לשיר יחד עם הציבור .מפעם לפעם
נהנינו לשמוע את נכדינו שהתארחו אצלנו .לצערנו ,הרבה סבים
וסבתות עזבו את הקהילה ואתם הנכדים ,אבל למרבה השמחה,
לאחרונה הצטרפו אלינו מספר זוגות צעירים ושוב אנו זוכים
לשמוע זאטוטים שואגים במלוא גרונם "קשר תפילין הראה
לעניו".

ממשיכים לבנות ולהתפתח!
בישיבת ו עדת בנין עיר של המועצה אישרה המועצה בשעה טובה את התוכנית שהוגשה למתחם רייק בקצה המזרחי
של אלקנה ,ליד שער מסחה.
הדיון שנערך הינו בהמשך לדיון קודם מלפני כחודשיים.
אדריכל היזם ,בן אלקנה אביעד בראון ,הציג
לחברי הוועדה את התכנית המפורטת להקמת
מבנה עם שני אגפים של שבע קומות ,ובו יהיו
 21יחידות דיור .על פי דרישת המועצה ,היזם
יקים על חשבונו בקומת הקרקע גן ילדים/מעון
יום בהתאם לצרכי המועצה ,וכן ידאג לכך
שיעמדו מספיק חניות בשטח המגרש וסביבתו
לדיירי הבניין.
מיקומו של המגרש בקצה המזרחי והעובדה
שאין בסביבתו מבנים נוספים שהמבנה עשוי
להשפיע עליהם ,איפשר את התכנון המיטבי
לתוספת יחידות הדיור ,שיתאימו לזוגות
צעירים רבים ולמשפרי דיור שיבקשו להצטרף
אלינו למשפחת אלקנה.
כעת ,לאחר ביצוע מספר תיקונים לפי דרישת
מהנדס המועצה ,תעבור התוכנית להמשך
קידום בוועדה העליונה במינהל האזרחי.
הדמיית המבנה שיקום במתחם רייק

ממשיכים להביא תקציבים גדולים וקטנים
להמשך פיתוח ושגשוג אלקנה!
מליאת המועצה אישרה בישיבתה ביום ראשון השבוע תקציבים רבים שהצלחנו ב"ה להביא לאלקנה ,לאחר מאמצים
רבים ממשרדי הממשלה השונים.
בשל הקורונה ,הישיבה נערכה באמצעות זום ושודרה בשידור חי בדף הפייסבוק של אלקנה.
בישיבה אושרו ואושררו התקציבים הבאים שהושגו עבור אלקנה – סה"כ מעל שבעה מיליון : ₪
 .1תקציב עצום של קרוב למיליון  !₪שהושג ממשרד החינוך לחידוש ושדרוג ממ"ד כרמים ,עיצוב מרחבי למידה
חדשניים וביצוע עבודות הנגשה במרחבים ובמבנים.
 .2תקציב של  ₪ 330,000שהושג ממשרד החינוך – להקמת מעלית במבנה החדש שייבנה בישיבת ימ"ה ,ולהקמת
מרחב למידה חדשני וביצוע הנגשה אקוסטית ללקויי שמיעה .סכום זה יתווסף ללמעלה מ 20-מיליון  ₪שגוייסו
לצורך הקמת קרית החינוך החדשה בישיבה שנמצאת בתהליכי בניה ופיתוח.
 .3תקציב של  ₪ 110,000שהושג ממשרד החינוך להקמת מרחב למידה חדשני וביצוע הנגשה אקוסטית ללקויי
שמיעה באולפנה .פרויקטים אלו יתווספו לקרית החינוך הגדולה והחדשה שהוקמה באולפנה.
 .4תקציב של  ₪ 150,000להמשך שדרוג מרכז החדשנות – החממה הטכנולוגית – בעיקר לצורך שיפור
האקוסטיקה והמרחב ,על מנת לאפשר למגיעים עבודה נוחה ושקטה.
 .5תקציב בסך  ₪ 330,000שהושג ממשרד ההתיישבות לכוח אדם ואמצעים לסיוע לשמירה על קרקעות בתחום
השיפוט של המועצה מחוץ לשכונות המאוכלסות למניעת פלישות.
 .6תקציב ענק של  ₪ 4,368,000שהושג ממשרד הכלכלה/רווחה לבינוי מעון יום גדול לתינוקות ופעוטות שייבנה
בשכונת ה ,80-ליד גן הזית .מעון זה יתווסף למעונות הגדולים הקיימים ,ויאפשר לנו להיערך לכמות הילדים
הנוספת והמבורכת כתוצאה מבינוי השכונות החדשות ביישוב ,ואיכלוס משפחות רבות צעירות בבתים
ויחידות דיור.
 .7תקציב בסך  ₪ 400,000שהושג ממשרד הפנים עבור המשך שיקום כבישים ומדרכות ,והנגשת המרחב הציבורי
ביישוב.
 .8תקציב בסך  ₪ 302,000שמחציתו הושגה ממשרד התרבות והספורט עבור המשך שיפוץ אולם הפיס ליד ממ"ד
כרמים ,וזאת בהמשך לשיפוץ ושדרוג המשמעותי שביצענו באולם בשנים האחרונות עם החלפת התאורה,
הפרקט ותוספת המיזוג.
 .9תקציב בסך  ₪ 71,500שרובו המוחלט הושג ממשרד הפנים לצורך הצטיידות מחלקת הביטחון בחפ"ק נייד
שיאפשר לכוחות המועצה בעת חירום לפרוס אותו במקום הדרוש ולהיעזר בכל האמצעים הדרושים לטפל
באירוע ,באופן יעיל ומהיר .זאת בנוסף להיערכות המועצה הקבועה לחירום והשגת תקציבים רבים לשם כך.
תודה למנהלי ועובדי המועצה והמתנ"ס על העבודה הקשה .תודה לחבריי וחברותיי ממשרדי הממשלה השונים על
הסיוע המתמיד לאלקנה למרות שאנחנו נודניקים רציניים):...
תודה לחברי המועצה על האכפתיות ועל השותפות והתמיכה לאורך הדרך ,תבורכו!
בעז"ה נמשיך לעמול מול משרדי הממשלה להבאת תקציבים נוספים שיאפשרו לנו להמשיך לפתח את אלקנה
לרווחת כל תושביה ולהמשיך להעניק את מיטב השירותים בחינוך ,בביטחון ,בתרבות ספורט חדשנות ועוד!
אסף מינצר ,ראש המועצה

אוטיסט זה לא קללה
הצגה אישית מטלטלת וכנה על הורות
מיוחדת!
בואו להתרגש ולצחוק ביחד עם נועה
ויחיאל – ההורים של שחר!
כאן אצלנו באלקנה ,כ"ז באדר א'28.2 ,
בשעה  20:15באולם צביה.
מיועד לכולם – מבוגרים ,צעירים ונוער.
לרכישת כרטיסים https://bit.ly/3oTYwcR
ובאתר המועצה.
לפרטים :מתנ"ס אלקנה .03-9109040

ספריית אלקנה
📚 הספרייה פתוחה לכולם ללא הגבלות.
מוזמנים להגיע לקרוא ,לעיין וליהנות.
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 :
ניתן ליצור קשר:
📞טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 053-
.3233753
💻מייל .elkana.library@gmail.com
בברכת בריאות שלמה!
צוות הספרייה.

ספורט
טוב ,זה יהיה קצר כי אנחנו חייבים לרוץ!!!
גם במרוץ החיים המטורף ,תמיד אפשר
למצוא זמן להשתתף במרוץ אלקנה ה,6-
מסורת שנתית אזורית נהדרת שהשתרשה
ותפסה לה מקום של כבוד בכל יישובי הסביבה.
זה המירוץ שלנו! בסביבת הבית שלנו .רוצו
כבר להירשם!!
להרשמה לחצו /http://elkanarun.co.il
מיכה פולק ,מנהל מחלקת הספורט

כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו
כחברים – תודה 😊
https://www. facebook. com/matnaselk

מועדון התרבות  50פלוס
יום ראשון  20.2.22י"ט באדר בשעה  – 20:00קתדרה עם אוריאל פיינרמן .הנושא :המסעות האסורים לפטרה.
יום שני  21.2.22כ' באדר א' בשעה  –11:00עם מיכאל בן-ארי .הנושא'" :ותלבש אסתר מלכות׳ – תחבולה ודבקות
במטרה ,מזעקה גדולה לרווח והצלה".
יום שלישי  22.2.22כ"א באדר א' בשעה ' – 20:00עולם של צילום' עם צביקה פולק .הנושא :ההיסטוריה המתועדת
וצריבת הזיכרון הבינלאומי.
יום רביעי  23.2.221כ"ב באדר א' בשעה ' – 11:00שמיטה בעידן העכשווי' עם הרב אורי רדמן .הנושא :פולמוס הלכתי
ופולמוס חברתי.
יום ראשון  27.2.22כ"ו באדר בשעה  .The Book Club – 18:15עם הספר."The Lost Girls of Paris" by Pam Jenoff :
יום ראשון  27.2.22כ"ו באדר בשעה  – 20:00מועדון הזמר עם אילן טל.
יום שני  28.2.22כ"ז באדר בשעה " – 11:00מה רבו מעשיך" עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :הזיכרון .איך הוא עובד
למה הוא אובד?
דמי כניסה  .₪ 40וחברי מועדון ללא תשלום.

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,כ"א אדר א' :22.2.2022
 – 9:00-9:45הרב ניצן ימין.
 – 10:00-10:45ד"ר מנחם כץ.
 – 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 מיוחד לפרשת השבוע ויקהל ,ביום חמישי כ"ג באדר א' 24.2.22 ,בשעה
 ,20:00ויינתן ע"י הרב יאיר גזבר ,ר"מ בישיבת מרכז הרב וראש הישיבה לצעירים בירושלים בישיבת מרכז הרב ,על
הנושא" :בצלאל – לחיות בצל" :הסתגלות לעולם שאינו שלם".
בואו להיות עמנו .להתראות .זהבית גרוס.

מה היה לנו השבוע בנוער?
 #קו לחיים מזמין את כל תושבי אלקנה לגמ"ח תחפושות ענק ושווה!
 #במסגרת הכנה לחג פורים ,קיימנו השבוע שולחן עגול עם ראש המועצה ומנכ"ל המועצה ,עובדי המועצה,
המתנ"ס ,הנהלת האולפנה והישיבה ,וסיירת הורים המתנדבים ,בו דיברנו על אירועי פורים השונים בבתי הספר
ובנוער ,על היערכות אנשי הצוות למסיבות השונות והכנה מקדימה בכל הנושא של מניעת מצבי סיכון.
כהמשך לפגישה זו תתקיים השבוע פגישה משותפת של מנהלי יחידות הנוער מהיישובים הסמוכים כדי
להסתנכרן על אירועי פורים בכל האזור ,על מנת שנוכל לתת לבני הנוער מענה בכל שעה ומקום.
אנו נמשיך ללוות את בני הנוער באירועים משמעותיים .מוזמנים לפנות אלינו לכל דבר.
תודה רבה לכל מי שהגיע פרונטלית ובזום!!!

שירות לאומי באלקנה
הסיירת מתקרבת  28/2/22כ"ז אדר א' .נשמח לשיתופים שלכם!
שבת שלום .תהילה דומב ,מנהלת יחידת הנוער.0544655245 ,

יונה קפח
עושה סטנדאפ
אנחנו חוזרים לבמות!
וחוגגים את פורים כמו שרק
אנחנו יודעים!
יונה קפח עושה סטנדאפ
אצלנו באלקנה!
ערב פורים  16.3באולם צביה.
כרטיסים במחיר שיצחיק
בלינק:
אתכם
https://bit.ly/3gGgye2
מהרו לרכוש! מספר המקומות
מוגבל!

עצמאיות
ועצמאים ,זה
העסק שלכם 📢
מרכז צעירים בשיתוף מעו"ף
יוצרים איתכם קהילת עסקים
מקומית.
📌 נטוורקינג
📌 הרצאות מקצועיות
📌 מפגש עם דמויות מהעולם
העסקי
📌 תרגול וחיזוק מיומנויות
עסקיות
📌 במה להצגה ושיווק העסק
מוזמנים מכל הגילאים למפגש
פתיחה חגיגי ביום שלישי
הקרוב ,כ"א אדר א'22.2.2022 ,
בשעה .19:00
שימו לב לשינוי המקום:
במרכז
יתקיים
המפגש
החדשנות החדש (במרכז
המסחרי).

שיעור בכתבי הרב דסלר
לכל המעוניינות :שיעור בכתבי הרב דסלר – מכתב מאליהו ,מתקיים בימי שני בשעה  20:00בזום.
לקבלת כתובת הזום ,פנו אלי ואצרף אתכן לקבוצת הלומדות .רחל – .0526071582

שלומית רוזן

חזה עוף שלם במשרה אסייתית
מתכון קל להכנה ומדהים בטעמו

מצרכים:
 3חזה עוף שלם.
כוס קמח או קורנפלור.
מעט שמן לטיגון.
למשרה:
 3כפות רוטב סויה.
 3כפות רוטב טריאקי.
 2כפות דבש או סילאן.
 1כף חרדל גרגירים.
 1כף חרדל דיזו'ן.
 3בצל ירוק קצוץ.
 1/2כוס שמן זית.
מלח ,פלפל שחור גרוס.
 1/2כוס רוטב צ'ילי מתוק.
 2כפות חומץ בלסמי.
אופן ההכנה:
 . 1משרים את חזה העוף במשרה ומכניסים למקרר בין שעתיים ליממה.
 .2מחממים תנור לחום בינוני גבוה ( 200מעלות).
 .3טובלים בקמח משני הצדדים ומטגנים עד להזהבה.
 .4מסדרים בתבנית את חזות העוף בשכבה אחת ואופים  15דקות עד שהעוף מוכן ,רך ועסיסי.
מגישים חם עם סלט ירוק.
בתאבון!!😋
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

מניין ערבית
מאוחר
ב'מורשת
יהודית'
לידיעת
התושבים :בבית
'מורשת
הכנסת
יהודית' מתקיימת
בכל ערב תפילת
בשעה
ערבית
 .22:00כל הגברים
היישוב
תושבי
שהשעה מתאימה
מוזמנים
להם
להתפלל במניין.

אזכרה
במלאת שלושים לפטירתו של

יחיאל שרמן

ז״ל

תתקיים אזכרה אי״ה ביום חמישי כ"ג באדר א׳ .24.2
 – 15:30עליה לקבר בבית העלמין באלקנה .תפילת מנחה .דברים לזכרו.
 – 16:30התכנסות וכיבוד קל בבית הכנסת אחווה ורעות ,שכונת ה 165-אלקנה.
 – 16:50אזכרה בבית הכנסת :סיום ש״ס משניות .דברי פרידה .בהשתתפות :הרב הראשי
לישראל הרב דוד לאו שליט״א .רב היישוב אלקנה הרב יהודה שטרן.
תפילת ערבית.
חבריו ומוקירי זכרו מוזמנים .יהי זכרו ברוך.
המשפחה
" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

אזכרה

במלאת חמש שנים לפטירת בעלי ,אבינו וסבנו היקר

דב ברנשטיין

ז"ל

נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה
ביום שלישי כ"א באדר א' תשפ"ב ( )22/2/22בשעה 16:30
בשעה  17:30נתכנס למפגש לימוד לזכרו בבית המשפחה,
רחוב חבצלת השרון  ,11אלקנה.
המשפחה
אזכרה
במלאות שמונה שנים לפטירת בתנו

עליזה רוחמה

להדר קורצמן
תנחומים על פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה
אזכרה
במלאת  11שנים לפטירתו של
אחינו ,אבינו וסבנו האהוב

מיג"ף קויאט

ז"ל

נעלה לקברו להתייחד עם זכרו
היום ביום שישי י"ז אדר א' תשפ"ב
( )18.2.2022בשעה 10:30
בבית העלמין באלקנה
המשפחה

ז"ל

נקיים ערב זיכרון לזיכרה במוצאי השבת הקרובה פרשת כי-תשא,
אור לי"ט באדר א' ,19.2 ,בשעה .20:30
בתוכנית :סיום מסכת גמרא .שיעור מאת הרב אפרים צימרמן.
קישור לזום:
https://Dell.zoom.us/j/97449214328?pwd=MEZkU2VkUW9tR
XRqbWdaaVhBNEVlZz09
עליה לקבר בבית העלמין באלקנה ביום א' י"ט באדר א' תשפ"ב
 20.2.2022בשעה  9:00בבוקר.
יעקב ואורלי צימרמן

אזכרה

במלאת שנה לפטירתו של האב ,האח ,הסבא

אליהו ליסיצין

ע"ה
נעלה לקברו ביום רביעי כ"ב באדר א'
( )23.02.22בשעה 14:30
בבית העלמין באלקנה.
המשפחה וכל בית אלקנה

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!

מתחילים ביום שני הזה !
נשארו מקומות בודדים!
לפרטים והרשמה:
טלפון  .03-9109040דוא"ל
.elkana@matnasim.org.il

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

נפתח הרישום למעון יום
לשנת הלימודים תשפ"ג
תקופת הרישום :את הרישום יש לבצע עד
( 24.2.2022כ"ג באדר א' תשפ"ב).
הרישום מתבצע ישירות באגף מעונות יום
ולא דרך מנהל/ת המעון .קישור לרישום:
https://www.gov.il/he/service/daycare.registration-2022
גם ילד ממשיך צריך להירשם שוב
ברישום יש להכניס את הפרטים הבאים
מעון רימון אלקנה .סמל מעון 4599
ועדות קבלה
במקרים שבהם מספר הילדים הנרשמים למסגרת
עולה על התפוסה המאושרת ,תתקיים ועדת קבלה.
ההחלטה על קבלת ילדים למעון תתקבל
בהתאם לסדרי הקדימויות הקבועים בנוהל סדר
קבלת ילדים למעונות.
קביעת סדרי הקדימויות תתקיים בחודשים
מרץ-יוני.
לשאלות נוספות :מוקד מעונות יום ומשפחתונים
* 2969
לתמיכה טכנית( 1299 :עבור הורים שנתקלים
בקושי בכניסה לאתר או רישום ילד שטרם עודכן
בתעודת הזהות ,למשל תינוק שנולד במהלך תקופת
הרישום)
בהצלחה .שרית פלדמן ,מנהלת המעון.

לידות
לרב מאיר יהודה ולרבנית רחל שטרן ,להולדת הנכד ,בן לעמית וחני טוראל.

אירוסין /נישואין
לברכה ואורן ברט ,לנישואי הדר עם עומר מליחי ,נכדה לשלומית ושמעון ברט.

בר/בת מצוה
למיכל ואפרים שטיינר ,לבת המצווה של שירה ,נכדה להדסה ופנחס שטיינר.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

מרחב חדשנות
אלקנה
מרחב חדשנות אלקנה
מזמין אתכם לחווית עבודה
בסביבת תומכת ומאפשרת,
ללא שילוב של מטלות הבית
ושאר הסחות דעת...
מרחב העבודה כולל
משרדים אישייםopen ,
 ,spaceחדר מחשבים עם
ציוד הקרנה ,חדר ישיבות
ופינת קפה מפנקת.
הרב,
הביקוש
לאור
החלטנו להעניק אפשרות
להכיר מקרוב את מרחב
העבודה במרכז החדשנות
באלקנה ,חינם גם לכל אורך
חודש פברואר.
מוזמנים להגיע! להרשמה:
.https://did.li/Ye1YH
או בסריקת הברקוד

לפרטים ותיאום :חגית
.053-2000882

ברוכים הבאים
משפחת אלקנה ב"ה מתרחבת וקולטת בשמחה עולים חדשים ,וכעת
תורכם להיות שותפים!
נשמח אם תשתפו חברים וקרובים במדיות השונות – בקבוצות
ווטסאפ ,בפייסבוק ועוד ותעניינו אותם להצטרף למשפחת אלקנה.
לשנה הבאה באלקנה

