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ראשית צמיחת גאולתנו ,האומנם?
ניסן סלומינסקי
חשבתי ש"הגאולה" תראה אחרת ,מדינה יהודית ממש ,משפטה המשפט העברי ,העם חדור אמונה ועוסק
בתורה ובעבודה .והמציאות? חלק מהעם אכן הולך בנתיב זה אולם חלקו האחר מתרחק יותר ויותר מחיי
תורה ,ערכים וציונות נעלמים ועולם של "סדום" מרים ראש בגאוה .ומהדהדת השאלה האם אנו ב"גאולה"?
אומר ר' צבי יהודה קוק זצ"ל" :לעומת מה שנאמר 'האם זו המדינה שאותה חזו נביאינו?' אומר אני :זוהי
המדינה שחזו הנביאים! וכמובן ,אין המדינה בתכלית השלמות ,אולם נביאנו-ורבותינו ממשיכיהם אמרו
שהמדינה תהיה כזו; זרע אברהם ,יצחק ויעקב ישובו ויקימו בה תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאי .לא
נאמר לנו אם יהיו הם צדיקים או שאינם צדיקים.
"אומר הנביא "בקבצי את בית ישראל ...וישבו על אדמתם ....וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים....
(יחזקאל כח' ,כה') – נטיעת כרמים נאמרה ,הקמת ישיבות לא נאמרה ....אמנם ,מתוך חזרת ישראל אל אדמתם
נביא לידי הגדלת התורה והאדרתה ,אולם הצעד הראשון -ישראל על אדמתם!" (ציטוט הרצי"ה ,מתוך מזמור
י"ט למדינת ישראל).
מדינת ישראל שלנו היא אכן תחילת התגשמות חזון הנביאים! שיבת ישראל לארץ ישראל ע"י קיבוץ גלויות,
בנין הארץ ההולך ונבנה בכל שעה ושעה (גם אם מצפים אנו ליותר) ניצחון בכל מלחמות ישראל ,הארץ נותנת
פירותיה בעין יפה ,מרכז התורה חזר לשכון בציון ,ישיבות ומרכזי תורה צצים ופורחים בכל מרחבי הארץ,
השלטון על הארץ ועל חיינו חזר לידנו (מה שלא היה אפילו בבית-שני)...
מי שציפה לגאולת בזק על טבעית ,מאוכזב שהמדינה נבנית צעד אחר צעד ,ויש בה משברים חומריים
ורוחניים ,ושהיא לא בשלמותה ושיא תפארתה .אבל כמו שאומר לנו רבי אבא בשלהי מסכת סנהדרין "אין לך
קץ מגולה מזה ,שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופרייכם תשאו ,לעמי ישראל כי קרבו לבא'"
הגאולה סימנה ,בשיבת עם ישראל לארצו ובפיתוחה החקלאי והכלכלי.
אולם דבר נוסף אומר לנו ר' אבא שאם תעמוד ליד העץ עם סטופר ותצפה שתוך חמש דקות יהיו פירות,
תתאכזב ,צריך סבלנות רבה ,העץ צריך להקלט בקרקע ,להתחבר ,שורשיו מעמיקים ויונקים ,ואח"כ גו מזדקף,
ענפיו נפרשים ורק אח"כ יגיע הפרי.
כך גם מדינתנו ,אנו צריכים להתרגל לחיות בסדרי גודל של עם ,שוב לא קהילות או בודדים ,להתרגל
לשלטון מרכזי ועצמאות מדינית בארץ ישראל ,דבר שאלפי שנים לא זכינו לו ,אי אפשר לדחוף את המשא
הכבד הזה ,מבלי שהעם בשל לכך .לא מספיק שקבוצת יהודים (ואפילו מהטובים שבעם) רצה קדימה מתוך
תחושת גאולה ,ומיישבת את הארץ במרחביה ,כל זמן שהעם כולו לא אחריה.
לגאולת ישראל יש קצב משלה .קצב איטי אך מעמיק .איטי אך שורשי וכל העם חייב להיות שותף לו.
אנחנו אולי איננו חשים בכך ,בשעות אפורות של שיגרה ,אבל אם נטה אוזנינו ונפתח את לבנו נשמע גם
אנחנו ויחוש גם לבנו את קולה ונשמתה של הגאולה הצומחת קמעה קימעא אבל בביטחון.
חג עצמאות שמח!

המועצה המקומית אלקנה מברכת את כל
תושבי אלקנה בברכת יום עצמאות שמח

גלעד הזיכרון
בכניסה לאלקנה
כמדי שנה לקראת יום הזיכרון בני הנוער בשיתוף
המשפחות המאמצות בונים גל-עד זיכרון לזכרם של
חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
תודה רבה לנוער שהגיע ובנה ולנוער שעמד לצד
הגל-עד לאורך יום הזיכרון .ותודה מיוחד לשלומי
יהושע שהוביל את הבניה השנה.

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
יום ראשון  8.5.22ז' באייר בשעה  – 20:00קתדרה עם זאב רילסקי .הנושא :דרך המשי החדשה – השפעת סין על ישראל
והעולם.
יום שני  9.5.22ח' באייר בשעה  – 11:00המזרח התיכון על פרשת דרכים ,עם מיכל יערי .הנושא :ספורט ופוליטיקה במזרח
התיכון.
יום שלישי  10.5.22ט' באייר בשעה  – 20:00פנים רבות לטבע ,עם ד"ר סיגלית הרץ .הנושא :דיור בר השגה.
יום רביעי  11.5.22י' באייר בשעה  – 11:00תורה ומדע' ,הסתכלות אחרת' עם יהושע בלוך .הנושא :תורה ומדע – יחסינו
לאן? – כינה אינה פרה ורבה.
יום חמישי  12.5.22י"א באייר – בוקר של עניין – טיול לחולון לרשומים.
יום ראשון  15.5.22י"ד באייר בשעה  – 20:00קתדרה ,עם אוריאל פיינרמן הנושא :פרשת האח דניאל רופאייזן.

כולם מוזמנים אלינו לחניון צה"ל וכוחות הביטחון הענק שיתקיים ביום העצמאות באלקנה!
הזדמנות חד פעמית לבוא עם המשפחה הילדים והנכדים וליהנות מחוויה מדהימה!

ימי זיכרון תשפ"ב
במסגרת טקס ערב יום השואה הציגו בני הנוער את המחזה "השורד" בהפקת צהלה בן צור.
יישר כח לכל השחקנים והמציגים!
לאחר הטקס השתתפו כ 150-בני נוער וצעירים ב'זיכרון בסלון' מפי צבי אורים .תודה רבה לצבי ששיתף אותנו
בסיפור המרתק של משפחתו.
ביום השואה יצאו תלמידות האולפנה בשיתוף עם יחידת הנוער והיחידה לשירותים חברתיים ,לשורדי שואה
מאלקנה ,שערי תקווה ועץ אפרים .התלמידות עמדו עם השורדים בצפירה ,שוחחו איתם והגישו להם בסוף תעודה
ופרח.
תודה רבה לאולפנה על שיתוף הפעולה.

ביום ראשון גרעין נחשון קיים ערב שירי לוחמים לציון יום הזיכרון ,ובמהלך יום הזיכרון השתתפו בפרוייקט הנצחה
של בני עקיבא אשר מנציח את בוגרי הסניף.
תודה לשלומי יהושע שבנה ביחד עם הנוער את גל-עד הזיכרון.
יישר כח לכל בני הנוער אשר השתתפו בטקסים השונים!
טיול לילה בל"ג בעומר
שריינו את התאריך! רביעי בלילה  18.5.22יציאה ב 00:30-מרחבת הסניף .פרטים נוספים בקרוב...
חג שמח לכולם ושבת שלום!
תהילה דומב ,רכזת נוער באלקנה054-4655245 ,

ילדי הגנים חגגו עצמאות
לרגל יום העצמאות חגגו ילדי
הגנים בטקס חגיגי את השנה ה-
 74של מדינת ישראל.
הטקס נפתח בברכת רב היישוב
הרב שטרן .לאחר מכן הילדים
נהנו מהופעה של דובי זהבי,
שהציג לילדים מגוון דמויות
ססגוניות המייצגות את ההווי
הישראלי.
ההופעה שולבה בהרקדה של
רויטל
ע"י
הילדים,
הרתמוזיקאית.
במהלך הטקס הילדים העניקו
שי לחיילים מהבסיס במגן דן.
כל ילד קיבל כשי דגל ,צמיד
וקרטיב.
ברצוני להודות לאסף שפירא
מנכ"ל המועצה ,לפועה כהן
מנהלת מחלקת חינוך שכבדו
אותנו בנוכחותם.
אסף מינצר ראש המועצה
שלח את ברכתו לילדי אלקנה
לרגל יום העצמאות ,עקב היותו
במילואים נבצר ממנו להגיע.
כן תודה רבה לצוותי הגן
ולהורים המלווים.
חג שמח.
נעה כהן ,מנהלת הגיל הרך.

לאור דעיכת הקורונה וההקלה בהגבלות ,יחידת ההתנדבות מעלה הילוך וחוזרת לשגרה.
המעוניינים להצטרף לפעילות המתנדבים והמיזמים בתחומים השונים מוזמנים ליצור איתי קשר.
שלכם ,סלין מיכליס054-7740213 ,

אפרת חן

רוטב לבן פשוט ורב-תכליתי
מצרכים:
 2מיכלי שמנת לבישול  10אחוז.
כף וחצי קמח תפוחי אדמה.
חצי כוס מים.
תבלינים לפי הטעם  :מלח ,פלפל שחור.
אופן ההכנה :
מחממים את השמנת בסיר או במחבת על המבער הקטן כשהוא במקסימום .מערבבים את קמח תפוחי האדמה
עם המים עד שאין גושים .מוסיפים תבלינים .כשהשמנת חמה מוסיפים את הנוזל ומערבבים מידי פעם עד
שהשמנת מסמיכה והיא לא נוזלית .לשים לב שהיא לא מסמיכה מדי.
הרוטב הזה מתאים מאד לתפוחי אדמה מוקרמים:
רוחצים ומבשלים כ 6-8-תפוחי אדמה בקליפתם במים עם כפית מלח.
מסננים אותם ,מצננים ופורסים לפרוסות בעובי של חצי ס"מ .עורכים את הפרוסות בתבנית ובין השכבות
מפזרים גבינה מגוררת – אני משתמשת בקאווטרו פרומאג'י של גד או בגבינת מוצרלה .אפשר לבזוק מלח ופלפל
שחור על כל שכבה.
יוצקים את הרוטב על הכל ,ומעליו מפזרים בנדיבות גבינת פארמז'ן מגוררת.
אופים כחצי שעה בחום  180מעלות עד להזהבה.
הוא מעולה ללזניה:
מסדרים בתבנית שכבות של עלי לזניה  /או מצות לחות בפסח ,רוטב עגבניות אראביאטה בצנצנת (קצת חריף)
או רוטב עגבניות  MUTTIבבקבוק זכוכית בפסח ,וגבינה קשה מגוררת.
שופכים על הכל את הרוטב הלבן ,ומפזרים פארמז'ן מגורר.
אופים כ 45-דקות בחום של  180מעלות.
הערה :כשמשתמשים בעלי לזניה יש לשים לב שיש מספיק נוזל כדי לרכך את העלים.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

ספריית אלקנה
ביום חמישי יום העצמאות ,הספרייה תהיה סגורה.
חג עצמאות שמח!
ביום ראשון בשעה  17:00שעת סיפורי סבתא ,כל
הילדים המתוקים מוזמנים.
📚 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 .03-9362122
🏻🤳ווטסאפ .053-3233753
💻מייל .elkana.library@gmail.com

לרחלי גנץ
תנחומים על פטירת האב
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה לנשים ,אלקנה ,ביום
שלישי ,ב' באייר:3.5.2022 ,
 – 9:00-9:45הרב ד"ר פנחס היימן.
 – 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 ביום חמישי י"ב אייר
 12.5.22בשעה  ,20:00ויינתן ע"י ד"ר
יואל רפל על הנושא :גאולה – בפרשת
בהר ובסידור התפילה.
בואו להיות עמנו.
להתראות .זהבית גרוס.

שיעור לנשים בשבת
בשבח והודיה לבורא עולם השיעור
לנשים בשבת מתתחדש בשעה טובה
לאחר הקורונה ויתקיים בבית משפחת
שושי צוריאל (רח' שיר השירים )192
בשעה  ,12:30ויינתן ע"י הרבנית רחל
שטרן.
בואו בשמחה והביאו שכנות וחברות
חדשות!!!
מבצע חברה מביאה חברה ...יש לנו
שיעור מדהים ואנחנו רוצות לשתף
חברות נוספות ובעיקר דיירות חדשות.
במסגרת המבצע כל חברה מחפשת
חברה נוספת ומביאה אותה בשמחה
לשיעור!!! יהיה רצון שנזכה להגדיל
תורה ולהאדירה ,בברכת קיץ טוב ובריא
וכל טוב ,זהבית גרוס לשאלות:
( 0543552226רצוי לשלוח וואטסאפ
ותענו בשמחה! מחכות לכן.)...

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

