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"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"....
משה אלשייך
ספר ויקרא המכונה ע"פ חז"ל "תורת כהנים" פותח בענין הקרבנות.
כבר בפסוקים הראשונים בפרשתנו מתעוררת תמיהה :אדם כי יקריב מכם....עולה אשה ריח ניחוח לה'" .זוהי לכאורה
מעין הגשמה של הא-ל .וכי ה' צריך קרבן או ריח ניחוח? האם חלילה ה' כועס והקרבן נועד לרצות אותו?
הסברים רבים נאמרו בענין טעם הקרבנות .אחד הטעמים הנפוצים והמוכרים הוא הסברו של הרמב"ן ,מגדולי
פרשני המקרא ,בפרשתנו" :היות ומעשי בני האדם נגמרים במחשבה ,בדיבור ובמעשה ,על כן ציווה ה' כי כאשר אדם
חוטא ,יסמוך ידיו על הקרבן כנגד המעשה ,יתוודה בפיו כנגד הדיבור ,וישרוף באש את הקרב והכליות שהם כלי
המחשבה ומוציאים מן הכח אל הפועל את המעשים".
לדברי הרמב"ן ,הפעולות הנעשות בקרבן הן כנגד איברי האדם :הכרעיים כנגד ידיו ורגליו ,והדם כנגד דמו ונפשו.
בעשותו עבודות אלו ,צריך החוטא לחשוב כי חטא לה' בגופו ונפשו ,וראוי היה שייעשה לו כל מה שנעשה בקרבן,
וזוהי כפרתו.
קיים קושי מסוים בהסברו זה של הרמב"ן כיון שהוא מתיישב עם קרבנות חטאת ואשם הבאים כנגד עבירות או
מעשים שנעשו ,אך אינו מתיישב עם קרבנות תודה ונדבה או שלמים וחגיגה הקרבים כתודה או שמחה ברגלים וכיו"ב.
רבנו הרמב"ם ,גדול הפוסקים והוגי מחשבת ישראל בכל הזמנים ,מציע בספרו הגדול "מורה הנבוכים" הסבר אחר
לגמרי ,הסבר רציונלי וטבעי למדי (יודגש כי הרמב"ן אינו מסכים בלשון המעטה עם הסברו של הרמב"ם שיובא להלן
ואף טוען כי אלה דברי הבאי).
כדרכו בקודש ,וכמי שמבין לעומק את נפש האדם ,טוען הרמב"ם כי האדם אינו יכול לשנות את טבעו מן הקצה
אל הקצה בבת אחת.
הנוהג המפורסם בעולם כולו אז ,היה הקרבת בעלי חיים בהיכלות מפוארים שהיו הגויים בונים .הם היו משתחווים
לאלילים שלהם ומניחים קטורת לפניהם( .עד היום נפוצה עבודה זרה זו בארצות המזרח כמו תאילנד ,הודו ודומיהן).
אשר על כן ,לא ציווה אותנו ה' לעזוב ולבטל את כל העבודות הללו שבני אדם היו מורגלים בהן במשך דורות רבים,
לפי שזה נגד הטבע האנושי ,ולכן ציווה כי ייעשו עבודות אלו לשמו יתברך במקום לנבראים ולצורות דמיוניות שאין
להם אמיתות.
באופן כזה ,לדברי הרמב"ם ,יושג הניהול הא-להי הזה שנמחה זכר עבודה זרה מקרבנו ותתבסס בדעתנו מציאות ה'
ואחדותו.
דוגמה להסבר זה מביא הרמב"ם בעניין יציאת מצרים" :ולא נחם....כי קרוב הוא ....פן ינחם העם בראותם מלחמה
ושבו מצרימה" .אדם שגדל בשעבוד העבדות אינו יכול לשטוף את ידיו מלכלוכם ולהילחם עם ילידי הענק.
דוגמה נוספת בולטת וידועה לכל ,היא פרשת אשת יפת תואר" .לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" (רש"י על אתר).
שואל רבנו על הסבריו אלה את השאלה :מה מונע מה' לצוותנו לעשות את דברו ולתת לנו יכולת לקבל את הדבר?
מדוע להקריב קרבנות שהם לכאורה חיקוי מעשי הגויים?
והוא משיב :אין ה' משנה את טבע בני האדם על דרך הנס ולא חלילה כי קשה עליו הדבר.
אילו היה רצון ה' לעשות טבעו של האדם כפי שירצה כי אז היה בטל חופש הבחירה ואף לא היתה משמעות למצוות
ולדברי הנביאים.
נביאי ישראל בכל הדורות הדגישו כי אין חפץ לה' בעולות וזבחים ,כמאמר שמואל הנביא" :הנה שמוע-מזבח טוב,
להקשיב-מחלב אילים.
יה"ר שיתקיים בנו מאמר הנביא ישעיה בהפטרתנו" :כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה ,אצק רוחי על זרעך
וברכתי על צאצאיך"
מוקדש לזכרו של מחנך ילדי ישראל חן-ציון אלוני ז"ל
שנלב"ע בדמי ימיו ביום שבת קודש פרשת "כי תשא" תשפ"ב.

משפחת אלקנה

תושבים יקרים .לאחר שב"ה זכינו בפרס
החינוך המחוזי והוצבנו כמועמדים ראויים
לפרס החינוך הארצי ,הגיעה ביום רביעי
ועדת הפרס לעמוד מקרוב על העשייה
החינוכית הרבה הנעשית כאן.
משתף אתכם בהודעה שכתבתי לכל
העובדים והשותפים במערכת החינוכית של
אלקנה:
"אתמול (רביעי) מיד אחרי הביקור,
ניגשתי לתרום דם באולפנה במבצע
שארגנו השמינית לזכר חברתם הדר ז"ל
ולקח יותר מחצי שעה וחמש בדיקות לחץ
דם ,עד שירד לסף המותר לתרומה.
"חסדי ה' ,שבכוחו וגבורתו וכנגד כל
הסיכויים ,סידר לנו יופי של מזג אוויר
חיצוני ופנימי שהאיר לנו את היום.
"בדברי הסיכום אתמול אמרתי לוועדת
פרס החינוך הארצי ולכל הנוכחים
שבמסגרת הפקת הלקחים שנעשה לגבי
האירוע אבקש להוסיף שהיה חסר לי טישו
–
שלי
הרבות
לדמעות
כי בדרך כלל קשה לרגש אותי .אבל אתמול
לאורך כל הבוקר עצרתי את עצמי
מלבכות .מהתרגשות רבה .מגאווה עצומה.
על הבית ,על הקהילה המדהימה שיש לנו
כאן באלקנה וביישובי הסביבה ,על משפחת
אלקנה של עובדי המועצה והמתנ"ס ,של
צוותי חינוך מעולים בכל מוסדות החינוך
מגיל ינקות ועד בגרות ומעבר ,קהילה שיש
בה שותפים רבים כל כך לעשייה החינוכית.
"משפחה שיודעת וערוכה להתמודד עם
מורכבויות ואי וודאויות ,שנאלצת בשבוע
אחד להיטלטל בעוצמה משמחה ליגון
וחוזר חלילה ,ולמרות הכל עומדת איתנה
וחזקה.
"משפחה בה אנחנו מחזקים אחד את
השניה מתוך העוצמות הפנימיות שקיימות
בכל אחד ואחת.
"משפחה שמורכבת מכל אחת ואחד מכם
שנתנו כל אחד ואחת כפי יכולתו,
שהתנדבתם ימים ושעות רבות כל אחת
ואחד בחלקו ובמשימות שהתנדב אליהן.
"משפחה שחרתה על דגלה ועל סמלה
לכבוד האירוע את המשפחתיות הקיימת
כאן מכל הלב ,כשהיא מונחת לצד עץ הזית
המחבר אותנו לקהילת אלקנה השורשית
והישראלית כל כך .בזכות אבותינו ,בזכות
מייסדי אלקנה שהפריחו כאן את השממה,
ובזכות כל ממשיכי דרכם עד לימינו אנו.

"השארנו ב"ה את חברי הוועדה של פרס
החינוך הארצי משתאים על העשייה
האמיתית הנעשית כאן מכל הלב ועל
הנתינה האינסופית למגדול ועד קטן,
מהילד ה"מיוחד" ועד ילד ה"רגיל" ,על
החיבורים ,על השותפויות ,על הכל!"
אחרי שחברי הוועדה עזבו ,הילדים
והנוער המדהימים שלנו שאלו אותי" :נו,
האם זכינו בפרס?
אמרתי להם שזה לא משנה ,כי כבר
זכינו!
זכינו להראות לעצמנו איזו מערכת
חינוכית מדהימה יש לנו!! ששותפים בה
הנהגות הורים ,ילדים ונוער ,משפחות
מאמצות ,צוותי חינוך מעולים ,מרכז
צעירים לצד וותיקים של מועדון  +50פעיל
ומפעיל ,משרד חינוך ,רשת אורט ,מתנ"ס
על שלל חוגיו ,מחוננים ,מרחב חדשנות,
בתי ספר לחינוך מיוחד משולבים ,ועוד כל
כך הרבה גופים ושותפים.
והכל עובד ודופק כמארג אחד שלם
שפועם בעצמה רבה בזכות הובלה ועבודה
נפלאה של שליחתנו הנאמנה ,מנהלת
מחלקת החינוך פועה כהן ,שבמקצועיות
ובמסירות אין קץ פועלת במשך כל השנה
( 24/7כן ,יוצא לנו להיפגש גם בשבתות
בענייני עבודה) למען חינוך ילדינו וילדותינו
– כדי להעמיד בפניהם עוד הזדמנויות ,כדי
לאפשר להם לעוף ולמצות את
כישרונותיהם ללא גבולות ,ובפרויקט פרס
החינוך הארצי שהוא אחד מהפרויקטים
המורכבים ביותר  -דאגה להוביל את כולנו
צעד אחר צעד  -גם אם לפעמים הולכים
שניים קדימה ואחד אחורה  -אל היעד הכל
כך יפה ומשובח.
פועה ,תודה! התברכנו בך!
תודה ענקית לכל העובדים והשותפים –
לכל אחת ואחד מכם! רבים ורבות מאד
אתם ואתן עד כדי שאי אפשר לפרוט.
בזכותכם צעדנו ונמשיך להצעיד את ילדינו
וילדותינו ולהעניק להם כאן באלקנה את
מיטב החינוך הערכי והלימודי.
בשירת ההמונים הכל כך מרגשת שרו
אתמול הילדים את הקול הפנימי של חנה,
אשתו של אלקנה ,את שיר הפיוס והאחדות
בינה לבין פנינה :וְ חַ נה ִהיא ְמדַ בֶּ ֶּרת עַ ל לִ בּה
ַרק ְשפתֶּ יה נעוֹת וְ קוֹלּה ֹלא יִשמֵ עַ  -ובהמשך
מתפללת חנה בתפילתה ומצווה על כולנו:
ַאל ַת ְרבּו ְתדַ בְ רּו ְגבֹהה ְגבֹהה .חנה ,אשתו
של אלקנה ,אומרת לנו במילים שלנו:
תקשיבו לעוצמות וללב שלכם ,תתחברו,
תתאחדו ,תרבו בעשייה בלי לדבר יותר
מדי ,בשקט ,בצניעות ,ובעוצמה .בדיוק כפי
שעושה ותמשיך לעשות משפחת אלקנה
הנפלאה שלנו.
אוהב את כולכם ומודה לכם מאד!
אסף.

הם רקדו מסביבו בטירוף ,הוא היה מאושר!
באלקנה מתעוררים חזרה לחיים ולתרבות ,ובגדול!
השבוע שמחו הילדים בהופעה מיוחדת מצחיקה מרגשת ואיכותית במיוחד לכבוד חג הפורים – "צחוק שמחה
וממלכה".
איזה כיף היה לקרוב לחמש מאות איש שהגיעו לפגוש מקרוב את ״כל הפנים והשמות״ כשהן ״בדרך אל האושר״
ולשמוע ״איך הוא שר״ ,בהופעה המדהימה של היוצר והאמן האחד והיחיד – דני רובס ששימח את הלבבות של כולנו
עם מיטב שיריו מכל הזמנים.
חברתנו אסתי רון ,אמא של ציפי ז"ל שנהרגה בתאונת דרכים ,ריגשה והביאה את הקהל ואת דני רובס לדמעות
כשעלתה על הבמה בזמן שדני רובס שר את "מכתב קטן" שאת מילות השיר רשמה ציפי ז"ל על פתק בערב שבו
נהרגה" :יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר .אז למה דווקא לי נגמר הכל לפני שהתחיל?".
היא ש יתפה שאת מילים אלו חקקה המשפחה על מצבתה של ציפי ז"ל .דני רובס ,שכל כך התחבר לעניין ולמשפחה,
הגיע וכיבד בנוכחותו בגילוי המצבה ועל כך הודתה לו.
לא נחים לרגע ...וביום רביעי הקרוב  16/3יונה קפח המעולה באה לחגוג אצלנו בהופעת סטנדאפ מיוחדת ,ומיד
אחריה ב 31/3-מגיע אלינו הכוכב העולה – עקיבא – להופעה מיוחדת ומרגשת!
תחזיקו חזק ...כי מיד לאחריו בתאריך  3/4נהנה כולנו באלקנה ממופע כלייזמרים ענק עם מיטב הנגנים והאמנים –
פרטים ממש בקרוב.
ויש עוד הופעות רבות שכבר מתוכננות ממש מעבר לפינה.
מה שנותר לכם זה לוודא שאתם רוכשים בזמן את הכרטיסים לפני שהם ייגמרו...
המועצה והמתנ"ס דואגים לכם שתישארו עם החיוך מרוח על הפנים לאורך כל הזמן!

דני רובס באלקנה .צילם דורון רדי

לא כל יום פורים!!

ספורט

ובשעה טובה אחרי שגל רודף גל ונשבר...
אנו חוזרים לשמוח יחד ,לשיר ,לרקוד ו...להתחפש
בעדלאידע של אלקנה ,הגדולה ביותר בשומרון!
הורים ילדים נוער סבים וסבתות – כולם! נפגשים יחד
לתהלוכה חגיגית המסמלת יותר מכל את החזרה לשגרת
החיים התקינה.
יהיה שמח! יהיה מקפיץ! יהיה נהדר לפגוש יחד שוב את
תושבי כל השכונות.
כולם באים וכולם מגיעים מחופשים!! נתראה?

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!!
הנחה משמעותית להרשמה מוקדמת! למה לשלם
להרשמה לחצו
יותר? הזדרזו והירשמו.
/http://elkanarun.co.il
מיכה פולק ,מנהל מחלקת הספורט

נערכים לקריאת השמות
ביום הזיכרון לחללי צה"ל

תושבים יקרים.
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.
אם רלוונטי למשפחתכם (ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת
הנופלים בטקסי השנים הקודמות) אנא הודיעו לנו במייל
המתנ"ס ( )elkana@matnasim.org.ilוניצור עמכם קשר.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
יום ראשון  13.3.22י' באדר ב' בשעה  – 20:00קתדרה עם זאב רילסקי .הנושא" :מדינה אחת שתי שיטות"
יום שני  14.3.22י"א באדר ב' בשעה " – 11:00נפלאות מזג האוויר" עם צחי וקסמן .הנושא :אקלים א"י לסוגיו
השונים.
יום שלישי  15.3.22י"ב באדר ב' בשעה ' – 20:00חוויה מהמוסיקה' עם אפרת פרומר .הנושא :המלכה אסתר ,ליצנים
ועוד.
יום רביעי  16.3.21י"ג באדר ב' בשעה ' – 11:00תורה ומדע' – יחסינו לאן? עם יהושע בלוך .הנושא :כינה אינה פרה
ורבה.
חג פורים שמח!
מוצ"ש פר' צו ט"ז באדר ב'  19.3.22ערב זמר עם שלומי אסף – כולם מוזמנים.
דמי כניסה  ₪ 40וחברי מועדון ללא תשלום.
יום ראשון  20.3.22י"ז באדר ב' בשעה  – 20:00קתדרה עם אוריאל פיינרמן .הנושא :על חידון התנ"ך העולמי הראשון
ויחסו של בן גוריון לספר הספרים.
דמי כניסה  ₪ 40וחברי מועדון ללא תשלום
ממשיכים עם ההרצאות מהכורסא
כל שבועיים יהיו  2הרצאות חדשות .להלן הקישורhttps://lecturesonline.co.il/elkana :
חברי מועדון ללא תשלום .אורחים – עלות של  ₪ 20להרצאה .ניתן לשלם בביט לטלפון של יהודית .050-634-4894
להלן  2הרצאות חדשות 13.3.22-27.3.22
●  Yes Sirנורמן פוסטר – מרצה :רוי גורדון ,מנכ"ל משרד רכטר אדריכלים.
נורמן פוסטר – אדריכל בריטי מעוטר בתארים ופרסים .בעל המשרד הפעיל ביותר בבריטניה .מוכר לרבים בתור
מבשר "אדריכלות ההייטק" .ההרצאה מציגה את עבודותיו של פוסטר באמצעות התבוננות על הפרטים .הטכנולוגיה
והשפה העיצובית המהודקת של משרדו לאורך השנים .בד בבד עם תפיסה הומנית ומתחשבת באקלים ,אנרגיה
מתחדשת וקיימות.
● מקור השנאה בין עמים ותרבויות – מרצה :שחר שקלש ,עיתונאי ,מדריך ביד ושם ומרצה בנושאים הקשורים
באנטישמיות ,שנאה ושואה.
גם אם ממש תתאמצו ,תתקשו למצוא סביבכם אנשים שכלל לא שונאים .סביר להניח שגם לכם ,אפילו אם לא נעים
להודות בזה ,יש כמה אנשים שהייתם שמחים לא לפגוש יותר .אלא ששנאה היא רגש טבעי .עד כדי כך טבעי שהיא
נוצרת במוח ע"י אותם איברים בדיוק שיוצרים את האהבה .מכאן נשאלת השאלה מה ניתן לעשות כדי להפוך לבני
אדם ששונאים ונוקמים פחות .איך אפשר להנמיך את הלהבות בתוך החברה הישראלית ,שרוויה במה שמכונה "שנאת
חינם"? מה גורם לשנאת היהודים במשך אלפי שנים ,ומה גורם לחלק מהיהודים לשנוא את עצמם? איך התמודדו
יהודים בשואה שרצו להתנער משנאה ,כל שנאה ,אפילו לגרמנים – ואיך למרות שנאה ,אפילו לגרמנים – ואיך למרות
השנאה היו אנטישמים שהפכו לחסידי אומות העולם?
בוקר של עניין – טיולים
יום חמישי כ"א באדר ב'  24.3.22טיול לעוטף עזה בהדרכת חיים מייטלס – נותרו מקומות.
יום חמישי כ"ח באדר ב'  31.3.22טיול לעכו בהדרכת קובי לובשסקי – נותרו מקומות.
פרטים והרשמה במועדון  50פלוס.

השבוע חגגנו עם הנוער את כניסת ראש חודש אדר .הסניף השתתף בהרקדה משותפת של כל היישובים
הסמוכים.
השתתפנו והובלנו בביקור משרד החינוך :הכנו סירה מסנדות ,בנינו אוהלים ,דיברנו על שירות לאומי וגיוס
לצבא ,הצגנו את סניף בני עקיבא ואת העשייה הרבה ,את קו לחיים ולהושיט יד ,ושרנו ביחד עם ילדי היסודי
והגנים.
הראנו והצגנו כמה עשייה מבורכת יש לנוער המהמם שגר ולומד באלקנה!
תודה לכל הנוער שעזר ולקח חלק!

בניית אוהל בגורן

הקלטות לשירת המונים

אירועי פורים:
יום ראשון  13/3טורניר כדורסל אבות נגד בנים בשעה .20:00
מסיבת פורים לכיתות י'-י"ב ביום חמישי ה .17/3פרטים בפלייר.
פעילות זומבה לבנות עם רינת!
ועוד מלא הפתעות לקראת פורים...
שבת שלום .תהילה דומב ,מנהלת יחידת הנוער.0544655245 ,

יש כבר ריח של פורים
באוויר
לבקשתכם ,הארכנו את ההרשמה.
כמיטב המסורת ,משלוחי מנות לקהילת
הצעירים
אז איך זה הולך?!
ממלאים את הטופס המצורף:
https://forms.gle/kHqH7TnyD5AspwpdA
אנחנו נשבץ לכם משפחה ,אתם מפנקים
ומתפנקים במשלוח מנות שווה.

יונה קפח עושה סטנדאפ
לא כל יום פורים!!
ולא כל יום אפשר לאפסן לערב אחד את
מירוץ החיים ולצאת להתאוורר ולהשתולל
מרוב צחוק במופע סטנדאפ שאפילו המחיר בו
מצחיק!!
ערב פורים ,י״ג אדר ב׳  ,16.3עם
הסטנדאפיסטית המוכשרת יונה קפח באולם
צביה.
צעירים בגיל? ברוח? בשניהם??! אתם
חייבים להיות שם.
לרכישת כרטיסיםhttps://bit.ly/3gGgye2 :

פורים בגינה
חוגגים בגינה ,תגיעו מחופשים!
צילומי משפחות עם הצלמת תחיה פלבין.
ההגעה לצילומים ברישום מראש באתר
המתנ"ס.
הצגת ילדים של אפי כפי על כוחה של שמחה!
ההצגה תתקיים במרכז צעירים בשני סבבים
.16:30 ,15:30
משחקי מתנ"ס עד לבית ,פינות ישיבה ועוד
הפתעות!
ניפגש!
ריקי בן-פזי ,מנהלת מרכז הצעירים.

שמחה אפל

שני קינוחים לפורים :מוס ריץ' ועוגת תמרים
מוס ריץ'
המצרכים:
 1ריץ.
חצי כוס סילאן.
חצי כוס טחינה.
אופן ההכנה:
להקציף את הריץ .להוסיף את הסילאן והטחינה .להקציף שוב .למזוג לכוסיות.
אפשר להחזיק במקרר עד שבוע.
עוגת תמרים
המצרכים:
חצי חבילת תמרים.
אחד וחצי כוסות מים רותחים.
כפית סודה לשתיה.
אחד ושלוש רבעי כוס קמח.
חצי כוס שמן.
 2ביצים.
חמישים גרם אגוזים קצוצים.
אופן ההכנה:
לערבב את כל החומרים .לאפות בתבנית חד פעמית כמו סיר פלא.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

סדנת יצירת
רעשנים בעץ
סדנת יצירת רעשנים
בעץ ,בחופשת תענית
אסתר בבוקר.
כיתות א'-ג' הרשמה
בלינק:
https://bit.ly/346V5bO
כיתות ד'-ו' הרשמה
בלינק:
https://bit.ly/3sx7sY8
מהרו להירשם! מספר
המקומות מוגבל!
פורים שמח!

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

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 :
ביום ראשון חוזרים עם שעת סיפורי סבתא! כל הילדים המתוקים מוזמנים בשעה !17:00
ניתן ליצור קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 💻 .053-3233753מייל .elkana.library@gmail.com
בברכת בריאות שלמה!
צוות הספרייה.

בואו להרגיש שייכים ומשמעותיים באלקנה!
במסגרת טקס יום הזיכרון ואירוע יום העצמאות ,ישירו מקהלות של ילדים ונוער.
אנו מחפשים בעלי כישרונות שירה (מספיק חובבים )...המעוניינים להרגיש חלק ושייכות לטקסים המרגשים
והמשמעותיים בקהילת אלקנה.
ילדים (מכיתה ב' ומעלה) המעוניינים לשיר וכן בני נוער ,המעוניינים בכך ,הוריהם מתבקשים לשלוח מייל
למתנ"ס  elkana@matnasim.org.ilאו להתקשר  03-91094040עד ליום שלישי י"ב אדר ב' .15.3
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס.
הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנית לגברים ונשים כאחד.

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,י"ב באדר ב'.15.3.2022 ,
 – 9:00-9:45הרב שי סבג.
 – 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

תורהזום
השבוע בתורהזום לא יתקיים שיעור עקב חג פורים .השיעור יתחדש לאחר הפורים ביום חמישי כ"א באדר ב'
 24.3.22בשעה  ,20:00ויינתן ע"י הרב ד"ר פנחס הימן .יהיה שיעור מיוחד – פרטים בשבוע הבא.
בואו להיות עמנו .להתראות ופורים שמח .זהבית גרוס.

כוס תנחומים
לאבינועם דלה ,על פטירת האב.
למנו צרפתי (מנהלת בית ספר
כרמים) על פטירת האב.

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

המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

אזכרה
במלאת י"ב חודש לפטירתה של

קתלין (קתי)

דבורה ורנאי

ע"ה
נעלה לקברה ביום ראשון י' באדר
תשפ"ב ()13/03/2022
בשעה  17:00בבית העלמין באלקנה.
אזכרה תתקיים ב-ט' בניסן ( .)10.4פרטים יינתנו
בהמשך.
המשפחה וכל בית אלקנה

אזכרה
במלאת  6שנים לפטירתו של אבינו יקירינו

אלעזר צלמון

ז''ל
ד"ר
נעלה לקברו להתייחד עם זכרו ביום שלישי,
י"ב באדר ב' תשפ"ב 15.3.22 ,בשעה .16:30
המשפחה

כמדי שנה ,בשבת שלפני האזכרה ,נתפלל בבני עקיבא ונקרא בספר
התורה שנכתב לזכרו של סרן אריאל חובב הי"ד .נודה למוקירי זכרו
שיצטרפו לתפילה יחד אתנו בשבת הבאה ,פרשת צו ,ט"ז באדר ב'
תשפ"ב ,בשעה  08:00בבוקר .משפחת חובב.

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
המומים וכואבים את מותה הטראגי בטרם עת של

הדר אריאל צור

ז"ל

תלמידת כיתה י"ב באולפנת אורט השומרון אלקנה
שנהרגה בתאונת דרכים

תנחומים למשפחה .המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

באלקנה זה הרי כבר ידוע ,מתחילים בשיא המהירות ולאט לאט מגבירים את הקצב!
ממשיכים לצרוך תרבות ובגדול ,ושמחים לבשר על אחד מהזמרים המרגשים ביותר  -עקיבא  -שתיכף
מגיע אלינו לאלקנה להופעה מדהימה שלא תישכח!
ראו הוזהרתם – בשל המחירים המסובסדים ,הכרטיסים צפויים לאזול מוקדם מהצפוי ...
מומלץ לא להמתין!
לרכישה: https://bit.ly/3vCac8m

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון העליונה
ועדת משנה להתיישבות
הודעה על הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר 125 /13 /3 /1
שינוי לתכנית מפורטת מספר:
סוג היחס
שינוי

מספר התכנית
125 /13 /3

הנמצאת בגוש פיסקאלי מס'  3באדמות הכפר מסחה בחלק ממאוקע אל וגה אש שמי.
מקום התכנית :אלקנה
מטרות התכנית:
שינוי ייעוד שטח מאזור בנייה לעתיד – מגרש  ,600לשטח למבני ציבור במגרש .103
שינוי יעוד משטח למבני ציבור (מגרש  )101לשטח ציבורי פתוח.
קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
קביעת זכויות ,הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
קביעת תנאים ,שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.
בהתאם לסעיף  /24 /20לחוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים מס'  79לשנת  ,1966מודיעה בזה
ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס'  125 /13 /3 /1שינוי לתכנית מפורטת מס' 125/13/3
התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה,
אלקנה  44814טלפון03-9151205:
ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב' ,ג' ,ה' בשעות .14:00 - 10:00
נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.
בנוסף ,ככלל ,יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל ((,www.iplan.gov.il
ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.
ובנוסף ,ככלל ,יפורסם נוסח הודעה על הפרסום גם באתר האינטרנט של המנהל האזרחי ליהודה ושומרון
http://gov.digitalst.co.il
כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה ,רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.
התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות ,לרבות מפה
או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד
לתכנית .באזורים לא מוסדרים ,לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי
מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,
מיקומו ,גודלו ,וכו' ,וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית
המופקדת .כן יש לצרף תצהיר  ,המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.
רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך .על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס'
הטלפון שלו.
את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל ,ת.ד  16או להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר
אלקטרוני planningyosh@iplan.gov.il
או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה אלקנה בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.
אדריכלית נטליה אברבוך
יו"ר ועדת משנה להתיישבות
אזור יהודה ושומרון
תאריך :
שם העיתון:

.

.

אירוסין /נישואין
לאורית וארז קדים צדוק ,לחגית וירון שמואלי ,לאירוסי לירון עם ליאב ,נכדה לזהבה וחזי
קדים.
לנטיעה קנובלוך ויוסי קאופמן לנישואיכם ,בן למלכה וצבי קופמן.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לענבל פינטו ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.
לתפארת רעאני ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.

תענוג לעשות
אתכם עסקים
שמחים להזמין את תושבי
השומרון למפגש השני של
פורום העסקים של אלקנה!
הפורום נוצר על מנת לקיים
תוססת,
עסקים
קהילת
הרצאות איכות ,נטוורקינג,
אפשרויות שת״פ ,הכרות
וחשיפת העסקים.
ביום שלישי הקרוב  15.3בשעה
 19:00במרכז צעירים.
נשמח לראותכם .לפרטים
נוספים :ריקי .050-7423512
אז אתם באים? עשינו עסק?
מצורף לינק הצטרפות לקבוצת
עסקים"
"פורום
ווטצאפ
להכרות ולהצטרפות:
https://chat.whatsapp.com/
GXkti15sWzf6X3yG1jU4Nf

לידיעת התושבים .בשל השתלמות לעובדי המועצה לא תתקיים קבלת קהל ביום שני י"א באדר ב' תשפ"ב
(.)14/03/2022

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

