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אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים
יורם חניאל

ליום הקדיש הכללי ,י' בטבת  .סיפור זה (אשר נכתב ע"י הביבליוגרף מוישה רוזנפלד )
מוקדש לקדוש שכתב את הדפים בספר התהלים אשר בספרייתי.
ממהר היה האח יוהאן בוקסדארף הצעיר ,בדרכו אל הקאפלה הגדולה של המנזר .כראוי לפרח נזירים צעיר ,רצה להיות בין
ראשוני המתפללים ב"מיסת השחר" הנערכת לפני עלות השחר .האב גריפוס ,הבטיח לו ,שעם סבלנות והתמדה כפי שיש לו,
הוא עוד יהיה אב קדוש.
ועל אף כל זה לא מצליח יוהאן להתפלל רהוט לצלוב ,שהרי מילים של עברית אשכנזית התערבבו לו בתפילה הלטינית
החדשה שהחל ללמוד .כשהצטלבו כולם והרימו ראשם למעלה ,אל פסלו של הצלוב ,התערבבה לו בדמיונו ,תמונת תקרת בית
הכנסת של עיירת הולדתו רושהיים שעל נהר הריינוס .עלתה לפניו תמונתו והד קולו של החזן בתפילת "ונתנה תוקף" ונטמעה
לו בשעת תפילה זו.
כשעלתה הגזירה לפני כמה חודשים על יהודי העיירה להשמיד להרוג ולאבד ,הצליח לברוח מהפורעים .קפץ מעל אדן החלון
וברח ורץ שלושה ימים ושלושה לילות רצופים ,עד שכרע ,נפל ,תש כח ליד שער אבן של מנזר קתוליקי .האב גריפוס ,שחזר
מטיול של שחרית ,מצא אותו שרוע רעב וזב דם .ידע שהוא צעיר יהודי .באשכנזית רכה שהייתה שגורה בפיו ,הציע גריפוס
לנער יוחנן ווקסמן להכניסו לחצר המנזר ,כדי שיוכלו ה"אחים" לטפל בו ,ב"פצעיו הגשמיים ובפצעיו הרוחניים" כלשונו החדה.
משהבריאו פצעי גופו ,הובא לחדרו של האב גריפוס" .צעיר אתה" ,ליטף בקולו" ,ובוודאי תרצה להמיר את דתך בדת אמת.
בוא וטבול עימי במעיין-הבאר שבחצר המנזר ,וטהר את שמך לשם הקדושים' .יוהאן בוקסדארף' תקרא מעתה" .והובילוהו,
והטבילוהו וזרקו עליו מי קדושים שלהם ,ונתנו לו חדר ומורה שילמדו על יסודות ה"שילוש".
מכיוון שהייתה ידו יד סופר מהיר ,שלמד מאביו שהיה סוחר וסופר ,והבין וידע בדרכי כתיבת כתבי יד ,עשו לו "שולחן סופר"
אצל הנזירים המעתיקים בספריה הענקית .מאד אהבו הם את מלאכתו שהייתה מעשה אמן ממש ,והיה ממשיך בעבודתו גם
כשצלצול הפעמון הזקן היה קורא לפת צהריים ,כדי להספיק כל מה שהשלימו כתיבתם ,ויוכלו לשלוח הקונטרסים לתפירה.
כשתש כוח ידו לעטר ,היה עולה על סולמות העץ ,ומעיין בספרים העתיקים שבספריה המפוארת עתיקת הימים ,הכתובים
בלטינית ואשכנזית ,אותם למד בבית מסחרו של אביו.
עד שיום אחד מצא במדף העליון של ספרים זעירים "מיניאטורות" ,ספר תהילים מודפס בעברית .ידיו רעדו" .תהילים...נדפס
שנית ...בבית דניאל בומבירגי בשנת ה' רפ"ב" .קרא את הכתוב בעברית אמיתית ,קדושה .מיד נתעשת ,והחזיר הספר למקומו
כמי שאסור לו לזכור מה שראה .והוציא מיד מיניאטורה אחרת.
שבועות מעטים חלפו ,מאז פגש בספר התהילים ,וחולשה גדולה נפלה עליו .חולשת גוף עם רעידות .כשבא לפני מבין
הרפואה במנזר ,קרא זה מיד לאב גריפוס ולעוד כמה מהאבות ,ולאחר שעה ארוכה נכנסו לחדרו והסבירו לו שחלה במגיפה
הארורה וכדי שלא ידביק אחרים העבירוהו לחדר מבודד בחומה ,הסמוך לספריה הגדולה שכל כך אהב.
"הגוף נחלש ,ולא הנפש" היה מדרבן את עצמו באותו בוקר .אחר שעה ארוכה משהצליח ללבוש את גלימת הנזירים ,נשען
על מקלו ,צלע בשארית כוחותיו אל הספריה הקרובה לחדרו .כהרגלם ,שמחו הנזירים לבואו ,והוא החל בעבודתו .הם ,ששמעו
את צלצולו של הפעמון הקורא לפת צהריים ,נעו לאיטם לאולם האוכל .והוא כהרגלו משכבר המשיך בעבודתו .אלא ,כשאך
יצאו ,אזר כל כוחו ,ועלה מדרגה מדרגה כשהוא מושך רגל אחר רגל עד שנעמד על הבמה אל מול המדף של הספרים בגודל
"מיניאטורות" .הוא שלח ידו בחיל ורעדה והוציא את ספר התהילים העברי .אט אט ירד מהסולם העתיק ,ונתיישב על יד
שולחנו .ביד עדינה ,תלש את שני דפי האמצע בקונטרס הראשון ,שהכילו את השער ומזמורים א' ו -ב' בתהילים ,וקיפלם דק
דק ,וטמנם בכפל מכנסיו .ומיד ,ביד חרוצה ,הניח במקומם את שני הדפים הריקים הקודמים להם בספר ,טבל את הקולמוס
השחור בדיו שחורה ,וכתב מחדש את שני המזמורים א' ו-ב' המודפסים שתלש ,בכתב יד רהוט ,ושינה במקום אחד .ומיד אזר
כוחו ואט אט השיב את הספר למקומו ,וכשהוא צולע מתשישותו הגיע לחדרו ונשתטח על מיטתו .כך היה מונח כמה שעות,
מאבד כוחו .עד שהושיט ידו לקפל מכנסיו ,והוציא את הדפים הקטנים המקופלים היטב דק דק" .יהיו הם גנוזים עימי לקץ
הימין" אמר ובלעם .ובאותו רגע נכנס לו ה"אח" שהביא לו פתו .וכשראה מצבו שהוא רע מאד ,החל בתפילות לאטיניות לעילוי
נשמתו ,ולא שם לב ששפתי יוחנן נעים וקולו נשמע:
"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ,ובדרך חטאים לא ש-מ-ד" .ונדם.

דמי חנוכה בסך  15מיליון ש"ח לילדי אלקנה והסביבה! לזה קוראים חג שמח!
תושבים וחברים יקרים!
יום בו אתה משיג בעמל רב דמי חנוכה בסך  15מיליון שקלים!! עבור ילדי אלקנה ויישובי הסביבה ...על יום שכזה
ראוי ומתאים במיוחד לומר "זאת חנוכה !"כמה משמח לגלות שדווקא בנר השמיני ,השמיניות שעשינו להשגת תקציב
כה מכובד ,הוכתרו בהצלחה מקסימלית!
תקציב עתק זה ,מגיע אלינו ממשרד החינוך עבור:
הקמת מבנה חדש לישיבת ימ"ה עם תוספת כיתות ואולם כינוסים.
בניית בית מדרש.
הקמת ספר על-יסודי לחינוך מיוחד אשר ישולב באופן אינטגרלי עם ישיבת ימ"ה.
פיתוח חוץ הכולל מגרש ספורט נוסף ,רחבות לפעילות ומשחק והכשרת אזורי חניה לצוות החינוכי.
זהו? רק  15מיליון?! זהו ,שזה לא באמת נגמר כאן...
יחד עם כל התוספות שאנו זכאים לקבל בגין הבניה המשמעותית ובגין אשכול ארבעת גני הילדים שייבנה יחד עבור
השכונה החדשה שבאכלוס ,יביאו את הפרויקט ואת התקציב שנשיג ממשרד החינוך לקרוב ל 30-מיליון !₪
כך בעז"ה תיבנה בשנתיים הקרובות קרית החינוך הצפונית החדשה!
תודה גדולה לחברינו הטובים במשרד החינוך:
לאלוף תרתי משמע – הלוא הוא שר החינוך ח"כ יואב גלנט שמוכיח פעם אחר פעם את האיכפתיות הכה רבה שלו
לאלקנה ולהתיישבות כולה בתפקידיו השונים.
לסמנכ"ל מנהל הפיתוח במשרד החינוך גדי מארק התותח ,שאני עובד מולו כבר שנים במשרדים השונים ותוך זמן קצר
נכנס כרוח סערה לתפקיד החדש והחשוב במשרד החינוך ומסייע רבות לאלקנה ולי.
לחברתי הטובה מנהלת אגף בינוי ותקצוב אילנית שושני המסורה והמדהימה שתמיד נענית ומוצאת פתרונות מחוץ
לקופסא וסובלת בשקט את הנדנודים שלי.
לסגניתה המסורה והמקצועית מירב צדוק.
לחבריי :מתכנן מחוז מרכז ויו"ש אילן קוטנר ,למרכז בכיר תקציב ארז נחמיאס .למנהל תחום תכנון ניהול וביצוע רימון
סאבא ,שמסייעים לנו כבר שנים רבות להפוך כל אבן לטובת קידום החינוך ,ולכל הצוות המדהים שעובד עמם במשרד
החינוך שהנם חברים אישיים שלי ומסייעים לנו.
ישיבת ימ"ה אלקנה ,בהובלתו של ראש הישיבה הרב אודי סט עם הצוות החינוכי והמינהלי הכה מסור ,נחשבת אחת
הישיבות התיכונית הטובות בארץ ,וב"ה כמות התלמידים בה הולכת מדי שנה ועולה .רק בשנה האחרונה נאלצנו לבנות
 2כיתות חדשות ,כתוצאה מחוסר מקום.
במיוחד בתקופה זו שהמדינה נמצאת בחוסר וודאות תקציבי ,השגת התקציבים הכה גדולים לבינוי החדש ,מהווה שוב
הבעת אמון משמעותית של מדינת ישראל ומשרד החינוך באלקנה ובחינוך המצוין שאנו מקדמים פה לתלמידי אלקנה
ויישובי הסביבה.
זוהי שוב הכרה והוקרה בפועלם המבורך והנמרץ של צוות הישיבה המדהים בראשותו של הרב אודי סט ,של רשת
אורט ושל מועצת אלקנה .כמובן שהשילוב של תלמידי החינוך המיוחד באופן מלא כפי שנעשה גם באולפנה ,הנו מבורך
מרגש ונדרש .ב"ה זכינו שאלקנה היא מהמובילות בארץ בחינוך ,עם מוסדות חינוך מעולים – כרמים ,ישיבה ואולפנה,
עתירי פרסים ועם צוותי חינוך מסורים.
בחודש הקרוב נשלים את התוכניות המפורטות ונצא למכרז לביצוע קרית החינוך הצפונית החדשה!
כמו בכל אחד מהפרויקטים הרבים שקידמנו ,עוד צפויים לנו תהליכים בירוקרטיים ארוכים והרבה אי וודאויות
ומורכבויות.
אך כמי שמכיר את מחלקת הנדסה והחינוך המעולים שלנו במועצה ,את האדריכלים ,היועצים וחברת הניהול והבקרה
המקצועיים והמסורים שלנו ,שאמנם עמוסים מאד כבר בפרויקטים רבים אחרים באלקנה שמצויים בתכנון וביצוע ,גם
כאן נעשה הכל כדי לקדם את הקמת המבנים החדשים במהרה ,מתוך תקווה ומטרה שקריית החינוך הצפונית החדשה
תוקם בתוך כשנתיים.
בימים אלו אנו מסיימים את הבנייה המשמעותית שאנו עסוקים בה בשנתיים האחרונות של מגה-פרויקט של בניית
קרית החינוך החדשה באולפנה  -הכוללת שלושה מבנים חדשים ,תוספת כיתות למבנה קיים והרחבת האודיטוריום ,
בניית בית ספר למחוננים ומצטיינים ובניית אולם ספורט .בימים אלו אנו מתחילים גם לבצע פרויקט חניה ענקית לטובת
המגיעים.
כעת ,עם המגה -פרויקט החדש של הבינוי הגדול של קרית החינוך הצפונית החדשה ,נוכל להשלים נדבך חשוב וכה
משמעותי להתחדשות אלקנה.
אסף מינצר ,ראש המועצה
שבת שלום!

אלקנה מעירה את הלבבות!

השבוע נערך טקס הסיום של פסטיבל מאירים את הלבבות .הפסטיבל קם ונוצר הודות ליוזמה של המשרד לשתוף
פעולה איזורי בראשותו של השר אופיר אקוניס ,יוזמה שהמועצה המקומית באלקנה לקחה בשתי ידיים ,יזמה וביצעה
מפעל הפיס ,שותפינו הוותיק לפסטיבלים באלקנה ,גם הוא נענה וסייע להקמת הפסטיבל.
רוח הפסטיבל היה ברוח שיתוף הפעולה הבינלאומי חסר התקדים להתמודדות עם נגיף הקורונה ,שאינו מבדיל בין
עמים ,דתות ומדינות  .האנושות כולה מגייסת יחד את כל המשאבים ושאר הרוח לטובת מאמץ מיוחד שעוד לא היה
כמותו בהיסטוריה האנושית למאבק באויב משותף  ,חמקמק ועקשן.
במהלך הפסטיבל ערכנו אירוע פתיחה בהשתתפות השר אקוניס ונציגי ציבור ישראלים וערבים .מברכות מיוחדות
ומשמחות שהגיעו אלינו מאיחוד האמירויות ומבחריין ,מחברון ומכפרי הסביבה.
במהלך שבוע הפסיבל נהנינו מכל כך הרבה אירועים –
מהדלקת נרות על ידי שילה הרשושנים אביו של יואב הי"ד ,מהופעה מיוחדת של רמי קלינשטיין שריגש את כולנו
בשיר מיוחד לזכרה של אביה פוני ז"ל ,מרב-שיח של בני נוער מאלקנה ומחברון בנושא התמודדות בני הנוער עם הקורונה.
מהופעה ניידת על משאית של הפרויקט של רביבו שעבר במיקומים השונים ושימחו את הלבבות בשירתם המופלאה
– תודה לדניאל מוזס המקסים על התיפוף המדהים! כל הכבוד! וכמובן נהנינו ממופע לייזרים וזיקוקים מלהיב ומרהיב.

ממשאיות שמחה של כוכבות הילדים שלנו ראשית ואביה! אין עליכן!
מלהקת המתופפים דמנטה שהסתובבה בשכונות במופע של קצב מוסיקה תנועה ותיפוף .ובסוף נהנינו מטקס סיום
מרגש עם מופע להקת פרחי ירושלים בסגנונות ותלבושות ססגוניים ברוח 'הסכמי אברהם' בניצוחו של חנן אביטל ועם
מופע להקה של ילדים מדהימים ומקסימים על הרצף האוטיסטי תלמידי מחאבה (אהבה בשפה הערבית) שריגשו אותנו
כל כך בנגינתם והראו לכולנו אילו יכולות אדירות יש להם.
וכמובן נערך קליפ שירת המונים של משפחות אלקנה עם עשרות בני נוער מחברון בניצוח של ברק וצאלה בן צור וכן
מפיק בצד החברוני – שרים יחד בדרך אל האור.
אלקנה שהיא מגדלור ידוע של תרבות ותחומים נוספים ברוח של שיתוף ,הרימה את הכפפה כדי להביא לנו את
הפסטיבל המיוחד הזה שנועד להאיר את הלבבות  ,לשמח ולחזק בימים לא פשוטים.
עברנו שבוע מלא של פסטיבל עשיר בתכנים ובאירועים ,שהופק בזמן אפסי של שבוע אחד בלבד! וברמה הגבוהה
והמקצועית ביותר ,כל זאת תודה לשותפים רבים שטרחו סייעו ועזרו .ברצוני להודות לכל עובדי המועצה והמתנ"ס על
ההירתמות והעשייה ובמיוחד למנכ"ל המועצה אסף שפירא ,למנהלת המתנ"ס איריס איזנברג ,למפיק דינר אבן חיים,
למנחה הרב צחי פנטון שגם הנחה את הפאנל של בני הנוער ,לרינה שרון על הנחיית טקס הפתיחה ,לחברת ההגברה
והתאורה של אדיר אפל ,לעורך מופע הזיקוקים שלומי אטיאס ,ליהודה גרווייס וצביקה קליין על הצילומים המרהיבים
והשידורים החיים בערוצים השונים ,לשלי לוי ,ליוסי אלימלך ואהוד רייק על הסיוע הטכני להצלחת האירועים ורבים
וטובים נוספים!
כל שנותר לאחל לכולנו שנמצא תמיד את המשותף בינינו ונוסיף להרבות אור בעולם!

נשמור על בריאותנו

תושבים יקרים.
לצערי אנו עדים לאחרונה לעליה משמעותית של חולים בקורונה ברחבי הארץ ואף בסביבתנו.
עם החזרה לשגרת הקורונה ו במיוחד לאחר בשורת הגעת החיסונים ,אנו מרגישים את "אווירת השחרור" הקיימת
ולצערי אנו רואים פחות הקפדה על הכללים הכל כך חשובים – שמירה על מרחקים  2מ' ,עטיית מסיכות והיגיינה.
נכון לעכשיו על פי רישומי משרד הבריאות ,יש כעת באלקנה  7תושבים חיוביים לקורונה ואנו ממתינים לתוצאות של
בדיקות של מבודדים שנחשפו לחולים ,כולנו תקווה שיצאו בעז"ה שליליים.
במועצות השכנות אלינו והדומות למאפיין היישובי של אלקנה ,חוו תוך יום-יומיים קפיצה מ 3-5חולים ל 40-ו50-
חולים ,עם מאות מבודדים .
אם לא נקפיד ,כל אחד בביתו ובסביבתו ,בקלות הדבר עשוי להתרחש אף כאן!
אם המגמה הקיימת תימשך ,אלקנה עשויה להחליף צבעים ,דבר שעשוי להשפיע מהותית על ההתנהלות ביישוב ,לדוג'
סגירת המעונות וגני הילדים ,עסקים ועוד (וזאת בנוסף לסגר המסתמן)
על מנת שנוכל לשמור על אלקנה בטוחה וירוקה ,אני נאבק ככל יכולתי ודואג להביא אלינו מדי שבועיים בדיקות קורונה .
אנחנו עושים זאת כדי שהבדיקות יהיו נגישות לכולם בכל גיל ,וכדי שנוכל לוודא שאם חלילה יש חולים נוכל לעצור
מיד את שרשרת ההדבקה .עשינו זאת בהצלחה בפעמים האחרונות כשדאגנו לבודד את החולים שנמצאו .
מרכיב חשוב בקביעת הצבע ברמ זור של היישוב הנו כמות החיוביים שנמצאו מתוך סך הבדיקות שביצעו תושבי
אלקנה .
לכן חשוב שכמה שיותר תושבים יבואו להיבדק!
ביום שישי הזה (מחר) ,25/12/20 ,בין השעות ,08:00-13:30
ייערכו בדיקות קורונה ב'אולם צביה' באלקנה (ליד מועדון גיל
הזהב) .אני קורא לכולם ,מבוגרים צעירים ,נוער וילדים ,להגיע
יחד עמי ביום שישי הקרוב ולהיבדק!
הבדיקה פשוטה ,אינה כואבת ,אינה מצריכה הפנייה מקופת
החולים.
בין הנבדקים תיערך גם הפעם הגרלה לשוברים משפחתיים של
עסקי המזון של אלקנה ,המתמודדים עם הקורונה ,וכן נחלק
פרסים לילדים שיגיעו וייבדקו .
יחד ,בערבות הדדית ,נשמור על אלקנה בריאה מוגנת וירוקה!
אסף מינצר ,ראש המועצה

חוגי הספורט לנשים וגברים וחוג יוגה על כיסא בימי שני ורביעי בשעות הבוקר ,ולאחר מכן ארוחת בוקר קלה והקרנת
סרט נבחר .לפרטים נא לפנות לרוחי  052-2577217או ליהודית .050-6344894
קבוצת "סורגות קהילה אלקנה" – ללא תשלום .נפגשים בימי שני בשעה  .16:00אם את רוצה לקחת חלק במיזם זה
אנא שלחי הודעת ווטסאפ לרכזת הקבוצה ציפי הלפרט .050-5306060
בימי רביעי בשעה  17:00מתקיים חוג משחקי אסטרטגיה וחשיבה עם נבו מזרחי .פתוח לכולם ללא תשלום בהרשמה
מראש אצל רוחי או יהודית.
סרטים מוקרנים במועדון בימי שני ורביעי בשעה  11:00וביום רביעי בערב בשעה ( 19:00עם קישור ל ZOOM-כדי
לראות מהבית) .שמות הסרטים מפורסמים בקבוצת וואטסאפ ייעודית (ניתן להצטרף לקבוצה).
חוגים חדשים מתקיימים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ברח' גיבורי ישראל :2
יום ראשון בשעה  – 8:15פילאטיס נשים עם שירילי נח (ניתן עדיין להצטרף .לפרטים רוחי .)052-2577217
מחיר לחודש 100 :ש"ח ומחיר לחברי מועדון  70ש"ח בלבד.
יום ראשון בשעה  – 17:00פלדנקרייז עם ברכה לשם (ניתן עדיין להצטרף .לפרטים ברכה )052-3271730
מחיר לחודש ( ₪ 160כולל אפשרות להצטרף לעוד  3שיעורים ב)ZOOM-
יום ראשון בשעה  18:00סדנת פיסול בחימר רך עם ברוך לוין .התשלום לכל שיעור בנפרד –  ₪ 50כולל חומרים .המחיר
לחבר מועדון  30ש"ח.
שימו לב :התוכניות תלויות באופי ומתכונת הסגר .הודעה אישית תשלח למשתתפי החוגים בקבוצות הואטסאפ
הייעודיות.
מועדון  50פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מהכורסא 8 .הרצאות העשרה לצפייה מהבית שמתחלפות מידי
שבועיים.
הרצאות לשבועיים הבאים10/1/2021 -27/12/2020 :
● מאבק הנשים במדינות ערב לזכויות – ד״ר מיכל יערי
● מבוא לארולוגיה של החי והצומח בעולם :על התאמה לחיים בין מדבריות הקרח ליערות הגשם – ד״ר צחי פלג
● גיבורים מעצבי היסטוריה בעין היסטורית ובגרדום ארכיאולוגי :קרבות יהודה – פרופ' ינון שבטיאל.
● קצין ה SS-בשירות המוסד – ישראל ארד.
● יצירות האמנות שהותירו שתי מלכות צרפת קתרינה ומריה – ד״ר אפי זיו.
● נשיות עברית בעולם העתיק :צפורה ,המנהיגה שכמעט והיתה – שלי אשכול.
● בצעדי הריקוד של אמנויות מזרח אסיה :ההודי המסורתי – שירה גור.
● ממעמקים קראתיך – ירון קימור משתף פעולה עם בנו גיל קימור בעל תסמונת אספרגר על הרצף האוטיסטי.
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 לטלפון 050-6344894 :יהודית מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה  -נא ליצור קשר עם יהודית מוזס.

הנוער
יחידת
בשיתוף אוניברסיטת
אריאל שמחים להשיק
מיזם חדש :קורס
של
יוקרתי
האוניברסיטה שמטרתו
מנהיגות
להצמיח
צעירה של נוער אלקנה.
בקורס
מדובר
אוניברסיטאי בעלות
אטרקטיבית המקנה
נקודות זכות .מהרו
מספר
להירשם!
המקומות מוגבל.

סיפורי סבתא :מיזם מיוחד באלקנה

התשובה לרצח –
אחיזה בהתיישבות
ראש המועצה ,חברי המועצה
ועובדיה וכל משפחת אלקנה
המומים וכואבים על הירצחה של
אסתר הורגן הי"ד – רעיה לבנימין
ואם לששה.
אסתר ,שהיתה מלאה שמחת
חיים יצירתית ופעלתנית ,נרצחה
באכזריות על ידי מפגע בן עוולה
בעת שרצה ביער ריחן ,ממש
מעבר לגדרות היישוב ,מקום בו
הילדים והמבוגרים רגילים
להסתובב חופשי דרך קבע.
תנחומינו
שולחים
אנו
למשפחת הורגן ולקהילת טל
מנשה ולתושבי המועצה האזורית
שומרון.
דווקא בעת הזו ,יחד עם הכאב
הגדול והחור הגדול שנפער,
ונדבק
בהתיישבות
ניאחז
בצדקתנו על הארץ שלצערנו
גבתה מחירים משמעותיים
ממשפחות רבות שיקיריהן נרצחו
על קידוש ה'.
בפעילות
להרבות
נמשיך
ובעשייה ,נגדל כאן ובהתיישבות
כולה את ילדינו ונכדינו ונוכיח
רעתנו
ומבקשי
לאויבינו
שמזימתם לא תצלח.
יהי זכרה ברוך!

בכל יום ראשון בשעה  ,17:00בזום או במפגש פרונטלי ,נפגשים ילדי
הגנים באלקנה עם סבים וסבתות מהיישוב ושומעים סיפור מהנה
במיוחד.
זוהי שעה מיוחדת לילדי הגנים ולאזרחים הוותיקים ,שעה שבה כל אחד
נהנה ונתרם.
האזרחים הוותיקים מכירים לילדים המתוקים ספורים מרתקים
ומשוחחים על היצירה שמלאה בדמיון ,מסרים חשובים וערכים.
תודה למתנדבים היקרים שלנו שמתייצבים למשימה וממלאים שעה
חשובה זו בחיי הילדים ביישוב.
מחכים לילדי הגנים (טרום חובה וחובה) בכל יום ראשון בשעה .17:00
עיקבו אחרי הפרסומים .כך תדעו האם זה בזום (תקבלו לינק) או
במתנ"ס החדש.
מחכים לכם!
קרינה בן דוד ,מנהלת תחום ההתנדבותmitnadvim@elkana.org.il ,

גלית וחיים לוי
דיירים חדשים בשכונה החדשה מדורגי
משה"ב .רחוב ניצנים .7
דוד ,פנסיונר בנק הפועלים ,וגלית – מת"לית (מעריכת
תפקודי למידה) ומורה לעברית ,הגיעו לאלקנה מבת ים בכ"ז
בתשרי השנה .לזוג ארבעה ילדים :ספיר ( )28נשואה  ,5אביחן
( ,)26אליאור ( ,)23אביב .18.5
דוד במקור מבת ים .גלית מתל אביב ,משפחת אקוקה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"חלום לגור בישוב שקט ,יישוב הארץ ,אוירה דתית ומרפסת
גדולה להטענת הנפש".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"קבלת פנים מדהימה ,המשפחתיות והדאגה בין השכנים
המקסימים שלנו ,האחדות והרצון לעזור בכל דבר.
"בנוסף ,לאחרונה עברתי הליך רפואי מסובך וראש המועצה
התקשר אלי לדרוש בשלומי ,דבר שלא התרגלתי אליו בעיר
גדולה וריגש אותי מאוד .תודה לך אסף".
ומה אפשר לשפר?
"אנו מצפים להתייחסות יותר משמעותית לאיכות
הסביבה ,שתתבטא למשל בהצבת פחי מיחזור קרוב לשכונות
החדשות וכד'".

ריקי מסעוד

צלי בשר כתף
חומרים:
בשר כתף מס  5קפוא/טרי שלם.
בצל.
פלפל שחור.
קופסאת פטריות.
שמן לטיגון.
אופן ההכנה:
לחתוך את הבצל לקוביות .לטגן במעט שמן .להוסיף את הבשר.
לסגור אותו על ידי הפיכתו לכל הצדדים.
לבשל על אש קטנה במשך שעתיים .לשים לב שיש נוזלים .במידה
והנוזלים התאדו יש להוסיף מעט מים רותחים.
אחרי שעתיים :לפזר פלפל שחור מעל הבשר.
להוסיף את קופסאת הפטריות .להמשיך לבשל עד לריכוך הבשר.
לקרר את הנתח ואז לפרוס לפרוסות.
בהצלחה ובתאבון
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה
במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל .pnina@elkana.org.il
נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

תורהזום אלקנה
תורהזום אלקנה מקיימת שני
שיעורים קבועים בכל שבוע.
ביום שני בשעה  20:30באופן
קבוע :שיעור לנשים בפרשת
השבוע על פי ספרו של הרב
אביגדור נבנצאל עם הרבנית
רחל שטרן .ביום חמישי שיעור
קבוע בפרשת השבוע או בעינייני
דיומא ,בהתאמה לחגים ,עם
מרצים מתחלפים בניהולה של
חברתנו פרופ' זהבית גרוס
.0543552226
חמישי
ביום
השיעור
20:30
מתקיים בשעה
והוא פתוח לגברים ולנשים.
השיעורים פתוחים לכולם.
השיעור ביום חמישי הקרוב
ט"ז בטבת  31.12.20יתקיים
בשעה  20:30ויינתן ע"י ד"ר לאה
הימלפרב בנושא :פרשת ויחי
בעין טעמי הטעמים .בואו להיות
עמנו.

ספריית אלקנה
כרגע הספרייה פתוחה
לקהל ,בהתאם להנחיות
התו הסגול.
יום א׳ – 16:00- ,9:00-12:00
.19:00
יום ב׳ – .9:00-12:00
יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ – 16:00- ,9:00-12:00
.19:00
יום ו׳ – .9:00-11:00
במידה ויחל סגר ,הספרייה
תיסגר לקהל ונחזור לעבוד
במתכונת של הזמנת
ספרים ואיסוף בלבד.
אחר
עיקבו
אנא
הפרסומים.

תורידו ,תתחברו ותתעדכנו!

תושבים יקרים ,אנו מזכירים לכם
להוריד לטלפונים הסלולריים את
אפליקציית אלקנה ,המאפשרת
לכם להיות מחוברים למידע
העדכני ביותר המגיע מהמועצה,
לפתוח פניות ישירות במוקד ,לאתר
במהירות טלפונים חשובים ,לבצע
שירותים בקליק ועוד.
דווקא בימים מאתגרים אלו ,חשוב
מאוד שתהיו מחוברים ומעודכנים
מהטלפון הנייד ,הטאבלט או
המחשב.
האפליקציה,
להורדת
רשמו 'אלקנה' בחנות האפליקציות
שלכם.
מומלץ מאוד להוריד את
ולקבל
בהקדם
האפליקציה
עדכונים והודעות לפני כולם!

יעדים כלכליים ,חסכונות והשקעות למשקי בית צעירים.
איך מייצרים יעדים ארוכי טווח ואיפה שמים את הכסף.
ביום ראשון  | 27.12י"ב טבת |  | 21:00ב.zoom-
להרשמה יש לשלוח הודעה למספר .050-7423512

כוס תנחומים
* לדניאלה טויטו על פטירת האב.
* ליגיל הנקין על פטירת האב.
* לסטיב שוורץ על פטירת האח.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידות
לשמחת הודיה ויהל דה-האן (סייע בישיבת ימ"ה) ,להולדת הבן ,נכד למיכל ושוע דה האן ,נין
לרבקה ואברהם רינסקי ,ולחנה ואברהם דה האן.
לאורלי ויעקב צימרמן ,להולדת הנכדה ,בת לציפורה ומתי פרידמן.
להדסה וחיים ויס ,להולדת הנינה ,נכדה לאביגיל ואהרל'ה מאירוביץ ,בת לשלומציון ויוס
מאירוביץ'.
לחנה שמרלינג ,להולדת הנינה ,נכדה לשירי ולאלי ברנד ,בת להדר ופיני הרשקוביץ.

אירוסין /נישואין
להדסה וחיים ויס ,לאירוסי הנכד עוז עם תהילה ,בן לאביגיל ואהרל'ה מאירוביץ'.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

ראש המועצה ,חברי המועצה ועובדיה
וכל קהילת אלקנה
מברכים את הטייס החדש
סגן י' ואשתו שירה (בת אלקנה)
על סיום קורס הטיס
ומאחלים להם המון הצלחה בהמשך!

העם רוצה אחדות!

ברכות לשמונה המשפחות הראשונות של
קבוצת הרכישה 'אחדות אלקנה' שבשעה טובה
הענקנו לבתיהן השבוע ,מהנדס המועצה ואני,
טפסי :4
אודי ורעות ארבל
מוישיק ואפרת קופמן
ניתאי ויעל שפירא
מיקי ומור אלעזרא
אביחי וענת מובשוביץ
אריאל ודורית לנגפלד
אלעד ורחלי לנגפלד
אביתר ורבקה שטרן
משמח שבין המשפחות תושבי אלקנה וותיקים
שהתגוררו שנים רבות במגורים זמניים וכן דור
שני ואף דור שלישי שבחרו לקבוע יתד קבע כאן
באלקנה.
עם ביצוע השלמות אחרונות וביצוע חיבור
חשמל ותשתיות ,נוכל לברך את המשפחות
בברכת יישוב טוב וכבר בתקופה הקרובה יוכלו
להיכנס לביתן החדש.
נו מקווים ומצפים להשלמת בניית דירות יתר
חברי קבוצת הרכישה ,שייזכו בעז"ה להיכנס
בקרוב לביתן וליהנות מהשכונה החדשה.
עוד אבנך ונבנית!
אסף מינצר ,ראש המועצה

