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ודאות הקדושה

הרב מ .יהודה שטרן ,רב היישוב
בתפילת "על הניסים" אנו אומרים" ...ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו
נרות בחצרות קדשך."..
מדוע לא הדליקו הנרות מיד אחרי מה שאמרנו לפני כן "מסרת גבורים ביד חלשים ...ולך עשית שם גדול וקדוש
בעולמך" .כלומר ,כמו לדוגמא במלחמת ששת הימים ,שמיד בתום (בערך) כיבוש הכותל המערבי תלו את דגל ישראל
על הר הבית ,כך מיד בתום כיבוש הר הבית בחנוכה ,היו צריכים להדליק את הנרות במנורה...גם בטומאתה!?
ובאמת כבר רבותינו למדונו שטומאה הותרה בציבור (עי' פסחים סו ,ב) והיה אכן מותר להדליק הנרות במנורה
הטמאה ואף בשמן טמא ,כי מעיקר הדין לא היה צורך לחפש שמן טהור.
בנוסף יש להבין מדוע נעשה הנס דווקא ע"י הכהנים שעניינם הוא שלום ,כנאמר אצל פנחס "הנני נותן לו את
בריתי שלום" (במדבר כה ,יב)?
התשובה מונחת בפרשת וישלח .אחרי ביזת שכם מצוה יעקב אבינו" :הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם
והטהרו והחליפו את שמלותיכם .ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לא-ל("...בראשית לה,ב-ג) .נכון שמותר
בטומאה אך בעניין הקדושה צריך טהרה גדולה ,חיצונית ופנימית .צריך להסיר מתוכנו את אלוהי הנכר ,את הנכריות
ואת הזרות הישנה והחדשה ,כי רק כך נוכל להכיר בתוכנו ולעיני הספקנים הישנים והחדשים,את ודאות הקדושה
!
ודבר זה בא לידי ביטוי באופן מענין בחנוכה .הרי במסכת שבת ובשו"ע למדנו שבהדלקת נרות חנוכה יש עיקר
הדין .מהדרין ומהדרין מן המהדרין .היינו מצפים שרוב העם ינהג ,כמו בהרבה מצוות כעיקר הדין! אך לא כן הוא!
כולנו ,במשך כל הדורות נוהגים כמהדרין מן המהדר ין! הלא דבר הוא! אלא הטעם הוא שעם ישראל הוא עם בריא
בנפשו .כי בפנימיות ,כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש!
זו הסיבה אצל יעקב אבינו ואצל החשמונאים הכהנים ,שנהגו הידור רב בבואם להדליק הנרות ולא חיפשו
"היתרים" ו"קולות" ,אלא ודאות של קדושה וטהרה שהיא מצד האמת הנשמתית והאמונית זו שנותנת ביטוי אמיתי
ושלם ל"עם מקדשי שביעי" .ואין לך פרסומי ניסא גדול מזה.
וכך ,מתוך שאיפה פנימית כזו ,גם ייבנה הבית השלישי בבי"א .חנוכה שמח!

מצדיעים לנוער אלקנה
בפגישה שהתקיימה השבוע הציגו נציגי משרד החינוך למועצה את נתוני גיוס של תושבי אלקנה.
בפגישה השתתפו ראש המועצה אסף מינצר ומנהלת מחלקת החינוך פועה כהן ,ויקי ניצן – מפקחת מחוזית במינהל
חברה ונוער ,אביבית קאץ – מפקחת חינוך חברתי ,אורית זגלמן – מנהלת התיכון באולפנה והרב אודי סט ראש הישיבה.
בפגי שה הוצגו נתוני הגיוס וניתחנו יחד את המשמעויות המשתקפות מהם לכדי תוכנית עבודה.
אנו מלאי גאוה והערכה לנוער אלקנה ששנה אחרי שנה מוכיח מנהיגות ומציב רף גבוה באחוז הגיוס לצה"ל – 85%
בנים (היתר נמצאים במסגרות של ישיבה גבוהה/הסדר ומכינות ,כבכל שנה אחוז הגיוס יגיע בהמשך לקרוב ל )100%-וכן
 100%בנות – לשירות לאומי ולשירות צבאי .אנו רואים עליה מתמדת של גיוס בנות האולפנה לצה"ל כאשר משרד
החינוך ציין לשבח את האולפנה על הענקת הליווי והתמיכה למתגייסות.
כמו כן ,מתוך המתגייסים ,למעלה מ 95%-עושים שירות משמעותי ולמעלה מ 19%-ממשיכים לקצונה!
הנתונים מראים עוד כי מבחינת ליקויי שירות (כליאה ,עריקות וכד') ונשר (סיום השירות לפני המועד) – ב"ה אין
באלקנה אף לא אחד בקבוצה זו.
המפקחת המחוזית ויקי ניצן ציינה בפגישה שמשרד החינוך רואה בנתוני הגיוס מדד המשקף עשייה חינוכית ,ערכית,
איכותית עקבית ומתמשכת ,על כל הרצף החינוכי מבוקר עד ערב .הנתונים הרשותיים האיכותיים מדברים בעד עצמם
והם מלאי תשבחות על כך .הצוותים החינוכיים באולפנה ובישיבה הונחו לבנות תכנית עבודה ,שתאפשר את השמירה
על הנתונים הגבוהים לשנים הבאות.
פועה כהן ,מנהלת מחלקת חינוך
נוער אלקנה ,אנו מצדיעים לכם!

מסכמים שנה של פיתוח ועשייה ונערכים לשנה הבאה!
בישיבת המועצה ביום ראשון האחרון הציגו מנהלי מחלקות ותחומים במועצה את תוכניות העבודה לשנה
הקרובה .2021
הישיבה התקיימה באמצעות זום ,בהשתתפות מנהלי המחלקות וחברי המועצה .הישיבה הועברה בשידור חי
בדף הפייסבוק של המועצה (סרטון הישיבה נמצא בדף הפייסבוק).

בפתיחת הישיבה הצגתי את האתגר הגדול
בניהול וקידום הנושאים השונים בשנת
הקורונה ,שדאגה להזכיר לנו את קיומה
וניסתה להפריע ...למרות זאת ,ב"ה הצלחנו
לעשות הרבה בכל התחומים ולתכנן את המשך
התחדשות אלקנה לשנה הבאה.
דיברנו על קליטת השכונה החדשה ,תכנון
ובינוי מבני הציבור הרבים ביישוב ,על
ההיערכות להתחדשות שכונת הראשונים,
פארק הגורן המרהיב ביופיו והעבודות
המתקדמות בדיור המוגן ,על קידום תכנון
השכונות העתידיות לבני ובנות אלקנה ואזור
התעשייה שער השומרון-נחל רבה.
כל אחד ממנהלי המחלקות והתחומים המשקיענים שלנו הציג את עיקרי ההישגים במחלקתו מהשנה
החולפת והציג יעדים מהותיים ושאפתניים לשנה הבאה.
אני ממליץ לכל אחת ואחד מהתושבים להיכנס למ צגת המרהיבה ולהתרשם מהעשייה הנעשית ומופעלת
באמצעות עובדי המועצה והמתנ"ס ,שאני כה גאה בהם!
ניתן לעיין במצגת בקישור. https://bit.ly/2ICX90q :
תודה גדולה לחברי המועצה המשקיעים מזמנם וממרצם על מנת לסייע להתפתחות היישוב ,ולוקחים חלק
בוועדות השונות המקדמות את העשייה.
בעז"ה שנזכה להמשיך לפתח ולהתפתח ולהמשיך לחדש את אלקנה לכל הגילאים ובכל התחומים.

ברכות חמות למלגאיות והמלגאים החדשים של אלקנה!
ברכות חמות ל 15-הסטודנטי ם והסטודנטיות תושבי אלקנה שקיבלו היום הודעה על זכייתם במלגה
המכובדת של מועצת אלקנה בשיתוף מפעל הפיס ,בסך  ₪ 10,000כל אחת!
הסטודנטים ייקחו חלק במעורבות חברתית ביישוב ,בסיוע התנדבותי בתחומים שונים :רווחה ,מועדונית
צרכים מיוחדים ,נוער ,גיל הזהב ,צעירים ,מתנדבים ועוד ,ויהיו שותפים לעשייה הברוכה ביישוב.
המלגאים החדשים מצטרפים ל 20-סטודנטים נוספים שאף הם זכו השנה במלגה בסכום דומה ופועלים
במסגרת פר"ח לסיוע קבוצתי ופרטני לתלמידים במוסדות החינוך שלנו ובמרכז הלמידה במתנ"ס.
בשם חברי המועצה וכלל התושבים ,אבקש לאחל ל 35-המלגאים החדשים בהצלחה גדולה בלימודים
ובהתנדבות!
זו השנה השניה שאנו יוזמים את פרויקט המלגות .בשנה שעברה קיבלו כ 35-סטודנטים נוספים מלגות וסייעו
בהתנדבות בתחומים השונים .עשייתם ההתנדב ותית המבורכת ניכרה מאד בתקופת הקורונה.
דווקא בשנה מורכבת זו ,שיכולת הה שתכרות של הסטודנטים ירדה משמעותית ,אין לנו ספק שהמלגה
המוענקת תסייע להם משמעותית.
תודה גדולה לוועדת המלגות של המועצה – ליו"ר ללי רייז ,לחברי הוועדה עודד צדרבוים ומנהלת מרכז
הצעירים ריקי בן-פזי ,על תהליך המיון ובחירת המלגאים באופן המיטבי .תודה רבה לעו"ד ענת פרידמן ,מנהלת
הפרויקטים במועצה ,על ניהול הפרויקט בשנה החולפת במסירות ובהצלחה רבה.
אסף מינצר ,ראש המועצה
בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

למען גיל הזהב באלקנה
העובדות המסורות של המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה חילקו השבוע כ 25-טאבלטים מונגשים לבני גיל
הזהב ,שיסייעו להפגת הבדידות ויחזקו את פעילות
הפנאי.
בני הנוער המדהימים של צוות נחשון מגרעין אריאל
על שם ס רן אריאל חובב הי"ד ,בשיתוף יחידת ההתנדבות,
יסייעו למבוגרים בהתקנת אפליקציות רלוונטיות
ובתמיכה טכנית.

תלמידי כיתה ח' בימ"ה זכו במקום השני במיזם "שומרי מסך"
תלמידי כיתה ח' בישיבת ימ"ה
אלקנה זכו במקום השני בתכנית
"שומרי מסך" מטעם רשת אורט
ישראל .תכנית שמטרתה מנעת
בריונות ברשת.
במירוץ השתתפו  35קבוצות
מבתי ספר שונים .בתחילת השנה
גייסנו תלמידים משכבת ח'
לפרוייקט .התלמידים השתתפו
בפעילויות שונות שהתקיימו
בתקופה זו .השבוע התקיים מירוץ
וירטואלי עם משימות לאורך
היום.
אחת המשימות היתה לראיין
אישיות מוכרת על נושא המוגנות
ברשת .התלמידים בחרו לראיין
את ראש המועצה אסף מינצר.

ש יתוף פעולה בין בי"ס כרמים לבי"ס יהוד י בניו-יורק
במסגרת לימודי אנגלית בבי"ס כרמים ,אנו פועלים גם לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.
בי"ס כרמים נבחר ע"י הסוכנות לעבוד עם בי"ס יהודי בניו יורק  .park eastהעבודה היא בשיתוף
פעולה בין צוותי הניהול והמורים תוך חיבור בין תלמידי כיתה ו בבתי הספר.
במסגרת הפרויקט משתתפים כ 20-תלמידים במפגשי זום (התלמידים והמורות ישמחו גם לבקר אותם
פיזית .)...הילדים עובדים בקבוצות משותפות על פרויקטים שונים סביב מעגל השנה.
הנושא הראשון היה חנוכה .במפגש השני נערך משחק טריוויה על מנהגי חנוכה.
התכנית מיועדת לתלמידים מצטייני אנגלית (לא דוברי אנגלית) והמטרה היא שיפור השפה העברית
לתלמידי בית הספר בניו יורק ושיפור השפה האנגלית לתלמידי הקבוצה מכרמים.

הוקרה לצוותי החינוך
יום ההוקרה לצוותי החינוך ה תקיים השבוע ,יום לפני חג החנוכה.
אמנם איננו צריכים יום מיוחד לומר תודה ולהוקיר את עבודתם המסורה והמקצועית של צוותי
החינוך באלקנה ,ובכל זאת ,החלטנו לנצל גם במה זו כדי להביע את הערכתנו.
'הימים הללו שמונת ימי חנוכה אשר נקבעו לימי הלל והודאה ,לימי התפעלות ,להתפעל מכל רוממות
של מצווה ,מכל גדלות של תורה ,מכל נשגבות של קדושה,
הימים הללו הם המקור לכל ההתפעלויות של כל השנה .כל התפעלות שמביאה גדולה מחנוכה היא
נשאבת' (הרב חרל"פ)
אנו רואים יום -יום את ההשקעה ואת המאמץ לתת מענה מיטבי חינוכי ,תורני ,לימודי וערכי בתקופה
מורכבת זו.
רואים ומתפעלים!
יודעים שילדינו זוכים לטוב ביותר!
אסף מינצר ,ראש המועצה
פועה כהן ,מנהלת מחלקת חינוך

גם בחג החנוכה אנחנו ממשיכים בחוגי הספורט לנשים וגברים וחוג יוגה על כיסא ,בימי שני ורביעי בשעות
הבוקר ולאחר מכן ארוחת בוקר קלה והקרנת סרט נבחר.
ביום ראשון בשעה  8:15יתקיים חוג פילאטיס לנשים עם שירילי נח (עדיין ניתן להצטרף לחוג) .לפרטים
נא לפנות לרוחי  052-2577217או ליהודית .050-6344894
תכניות אחה"צ-ערב לא יתקיימו השבוע.

ושוב ,מופע זמר עם אנטולי ליין האהוב
תכנית מוסיקלית שמורכבת מיצירות ז'אנרים שונים של מוסיקה .שירים ישראליים,
רוסיים ,אופרה ,חזנות ויידיש.
א נטולי יגיע למועדון  50פלוס במוצ"ש פרשת מקץ  .19.12.20התכנית בחסות הרשות הלאומית לתרבות
האידיש תתקיים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל .מספר המקומות מוגבל בהתאם להוראות התו
הסגול ויעשה בשני סבבים :סבב ראשון בשעות  .19:30-20:30סבב שני בשעות  .20:45-21:45הרשמה מראש
אצל יהודית מוזס ורוחי רוזנבלום.
ההשתתפות מותנית בחבישת מסיכה ושמירת מרחק.

מועדון  50פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מהכורסא
 8הרצאות העשרה לצפייה מהבית שמתחלפות מידי שבועיים .הרצאות לתאריכים .13/12/20-27/12/20
● המטבח האיטלקי והמאהב הלטיני – אור לי אלדובי.
● פרשת עסק הביש במצרים – מנחם טילמן.
● הוילות והארמונות של משפחת מדיצ׳י – ד״ר אפי זיו.
● האולימפוס – אנקדוטות מתוך המיתולוגיה היוונית ' בשם האהבה' – רחל ספיר.
● יעדים מרתקים בעולם :קובה – רוני ינובסקי.
● ביוונים נלחמנו ולנו הניצחון – הד"ר אבשלום קור בסיפורים קטנים וגדולים על החנוכה .שיחה על חג
החנוכה והעברית :נאום יהודה המכבי לפני הקרב על ירושלים ,מטבעות הלשון המיוחדים לספר חשמונאים,
מה פירוש "מעוז צור" ,איך המציאה חמדה בן יהודה את המילה "חנוכיה" ,וגם על שירי החנוכה ,שגדלנו
עליהם.
● יצירות האומנות שהותירו שתי מלכות צרפת קתרינה ומריה  -ד״ר אפי זיו.
● בין מציאות לדמיון – נהגים ומושגים שמקורם מיוון והמיתולוגיה היוונית – רחל ספיר.
הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור .ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט .אתם יכולים לפתוח
ולצפות במחשב ,בסמארטפון ,טלוויזיה חכמה ,וטאבלט .באתר/https://lecturesonline.co.il/elkana :
ההרצאות בכורסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון .תשלום להרצאה  ₪ 20ניתן להעביר בהעברה
בנקאית :בנק מזרחי  20סניף  414חשבון מספר  530880עמותת גיל הזהב באלקנה ,או בביט לטלפון050- :
 6344894יהודית מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה – נא ליצור קשר עם יהודית מוזס.

מיזם "לי לה לו" חוזר ובגדול!
חנות "לי לה לו" נפתחה מחדש תוך שמירה על הכללים של משרד הבריאות.
החנות ממשיכה לפעול על ידי המתנדבות היקרות שלנו ,בימים ראשון ורביעי ,בין השעות
 10:00-12:00ואחה"צ בין השעות .17:30-19:30
החנות פועלת בשגרת קורונה תוך שמירה על המתנדבות ועל הקונים שמגיעים לפקוד את החנות.
זה המקום להודות למתנדבות הרבות שמגיעות באופן קבוע לחנות ,ממיינות ,מסדרות ומוכרות את
המוצרים הרבים שמביאים התושבים!
חשוב לציין שכל ההכנסות מהמכירות מוקדשות לצורכי הקהילה.
בהצלחה למיזם המרגש הזה ושנזכה להרבות בעשייה מבורכת וקהילתית!

קרינה בן דוד  ,מנהלת תחום ההתנדבותmitnadvim@elkana.org.il ,
;

מפגש נשות "לי לה לו" עם אסף מינצר בשנה שעברה

מירב ושמואל לונדנר,
דיירים חדשים בשכונת ה165-
שמואל ( ,)27מירב ( )26לונדנר ,עברו לגור בבית משפחת
רוזן לשעבר (שלומית וצביקה) בשכונת ה .165-בנם אביתר
בן  4חודשים.
שמואל הוא מהנדס חשמל ,קצין בחיל האוויר וכיום גם
סטודנט לתואר שני בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל
אביב .הוא ליד צרפת שעלה לארץ לפני כ 10-שנים.
מירב מהנדסת מכונות וסטודנטית לתואר שני בהנדסת
מכונות באריאל .היא ילידת אלקנה ,בתם של אפרים ומזל
בוק משכונת ה .80-לאחר החתונה התגוררו במשך שנתיים
ביחידת דיור ב 80-ובאוגוסט האחרון עברו ל.165-
מה הביא אתכם לאלקנה?
"הקירבה למקומות העבודה והלימודים .הקירבה
למשפחה ,הנוף ,השקט והחברים".
אילו דברים יפים מוצאים ביישוב?
"אנחנו אוהבים במיוחד את הגורן החדש ששופץ
מאחורי ביתנו".

רחל שניר

עוגיות עם שוקולד ציפס
חומרים
 3כוסות קמח [אפשר מלא]
שקית אבקת אפייה
 2כפות תמצית וניל
 3/4כוס סוכר
 1כוס סוכר חום
 1כוס שמן
 2ביצים
 1/2כוס שוקולד ציפס לבן
 1/2כוס שוקולד ציפס שחור
ניתן להוסיף גם אגוזים קצוצים

אופן הכנה:
 מניחים בקערה את החומרים היבשים. יוצרים גומה. מוסיפים את הביצים והשמן. מערבבים בעזרת כף ויוצרים גוש. מרפדים תבנית עם נייר פרגמנט [או משטח סיליקון]. משמנים ומקמחים. מניחים את גוש הבצק על משטח הנייר או הסיליקוןומהדקים.
 אופים עד לצבע אפוי כ  15-20דקות. מוציאים מהתנור.חותכים בעודה חמה עם סכין לקוביות ומקררים.
יש לשמור את העוגיות בקופסא סגורה לאורך זמן.
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה
במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל .pnina@elkana.org.il
נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה במתכונת
של הזמנות בלבד .ניתן
למייל
הזמנה
לשלוח
הספרייה ,או באמצעות
האתר .צוות הספרייה מכין
את ההזמנה ומעדכן כאשר
ההזמנה מוכנה לאיסוף.
האיסוף מתבצע בשעות
קבלת קהל .אין צורך לקבוע
תור מראש.
במידה והנכם בבידוד ,אנא
עדכנו את הצוות ונביא את
הספרים עד לביתכם.
החזרות ספרים :ניתן
להחזיר ספרים לתיבת
החזרת הספרים בכל עת.
שעות הפעילות בחנוכה:
מיום ה'  ,10/12נר ראשון
של חנוכה ועד ליום ה' ,17/12
נר שמיני (כולל) הספרייה
תהיה סגורה בשעות אחר
ספרים
הצהריים .איסוף
מוזמנים יתאפשר בשעות
הבוקר בכל יום בין השעות
.9:00-12:00
בברכה ,צוות הספרייה.

וטרינר
ביום שישי  11/12/20לא
תתקיים קבלת קהל אצל ד"ר
שוורץ וטרינר המועצה.
.

בואו להיות חלק!
ציירו ציור והוסיפו הקדשה לאזרחים הוותיקים.
אנו נדאג להעביר אליהם את הציורים באהבה ולכבוד
חג החנוכה נחבר את הלבבות.

לידות
אנגל -,להולדת הבן ,נכד למיכל פורכט.
למרב ואסף
אלקנקנה 1048
pdf.2
ניר להולדת הנכד ,בן למוטי ויעל ניר.
לחנה וחיים
לחנה וטוביה ארליך ,להולדת הנכדה עמית ,בת לרותי וערן וקסמן.

אירוסין /נישואין
לנעמי נוי ועידית ,לאירוסי הנכדה הבת גלי ,עם יהודה אייזנברג.
לרינה וינקי שרון ,לאירוסי טל עם אביטל ,נכד לשושנה ויצחק שרון.

בר/בת מצוה
לאביטל וזיו הניג ,לבר המצווה של נוה נפתלי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לשרון ואבי פאיראיזן ,עם המעבר לבית הקבע בשכונת ה( 165-בבית משפחת שפנגלט
לשעבר).

