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שיעור בהשגחת הקב"ה
אורי אדמנית
במעמד הסנה ה' כועס על משה ,ומודיע לו שאהרון ידבר במקומו .ידבר! לא ינהיג!! לכן מפתיע שאהרון תופס מנהיגות
ועושה את מופת התנין ,ו 3-המכות הראשונות.
במדבר אהרון היה הכהן ומשה המנהיג .בחטא העגל הוא הנהיג וגרם ,בשגגה ,לחטא גדול.
למה אהרון התחיל במכות??
את מכות ערוב ודבר הקב"ה ביצע .ממכת ברד עד חושך משה עושה בנטיית ידו .מכת בכורות –
הקב"ה.
ב 3-המכות הראשונות שאהרון מבצע ,אין אפלייה בין מצרים לישראל .רק מהמכה מהרביעית ואילך רק המצרים נפגעים.
(במכת הדם משה מכה את היאור ,ואהרון את האגמים .אולי אפשר להסביר שאהרון לא היכה את האגמים ,בארץ גושן).
הדבר מעורר כמה שאלות:
 .1למה הזגזוג הזה – אהרון ,הקב"ה ,משה .למה לא גורם אחד מבצע את כל המכות?
 .2למה בהתחלה אין אפלייה ,ואחר-כך יש?
אנסה להשיב.
בהתחלה נבחר אהרון הכהן לפעול כי מולו היו כוהני מצרים שהתמחו במאגיה ,וה' נתן לאהרון כוחות מאגיים .אבל כשפים
ומאגייה אינם מפלים בין צדיק לרשע ,לכן בשלוש הראשונות לא הייתה אפלייה בין ישראל ומצרים.
ממכת הדבר והלאה מתחיל הקב"ה לפעול ,ואז מתחילה אפלייה בין המצרים לישראל – וזו מהות השגחת ה'.
ממכת הברד ואילך משה פועל כשליחו של ה' ,מבצע את המכות ,ולפי ריה"ל זו עלייה בדרגת ההשגחה על ישראל .לא רק
אפלייה לטובה לעם ,אלא הקב"ה ממנה אדם בעל תכונות מיוחדות כשליחו הוא – אדון הנביאים ,משה.
וכך התורה מראה לנו :
את חוק ההשגחה החשוב ביותר" :צדיק וטוב לו".
.
את ההבדל בין משה אדון הנביאים ,לאהרון שהיה בעל תכונות נעלות ,אבל הרחק מאחיו משה.
.
כעת נשארה לנו חידה קטנה לפתור :מדוע מצווה התורה את העם במכת בכורות למרוח את הדם על המשקוף? כדי
שהמשחית ידלג עליהם? הרי אמרנו שרק הרשעים /המצרים נענשים?
חז"ל ענו שכשהמשחית פועל ,הוא לא מבחין בין אדם טוב לאדם רע .המשחית המסוכן מזכיר לנו את משה בדרכו למצרים,
במלון .ה' ביקש להמית אותו (או את בנו) ולא ברור מדוע .אולי היה כעס על משה שמיאן בהתחלה ,וכשיש כעס המשחית
פועל.
ואז ציפורה בעלת אינטואיציה נשית הצילה אותם בהקזת דם ברית המילה (כאילו מרחה דם על המשקוף) .גם אצלנו העם
ניצל בדם הפסח .הצד השווה ביניהן הוא שמי שלא מקיים מצוות עשה אלה ,מתחייב בעונש כרת .ושתיהן גם מופיעות
בהגדה של פסח.
גם אצל משה וגם ביציאת מצרים לא ברור מה והאם יש חטא ,ומדוע הייתה סכנת מוות בשניהם.
רק אזכיר שזמן קצר לפני מה שקרה במלון  ,ה' אמר למשה שכשיגיע לפרעה יאמר לו "בני בכורי ישראל ...שלח אותו" .ואז
"ותמאן לשלחו ..אנוכי הורג את בנך בכורך" .קשה שלא לראות קשר בין "ותמאן לשלחו" ובין "שלח ביד תשלח" (משה ממאן),
וכן בין "הנני הורג את בנך" (של פרעה) ובין "ויבקש להמיתו" (את משה או את בנו שלא נימול בזמן) במלון .יש כאן רמיזות
למשה שהוא לא היה בסדר( .מזל שיש נשים ,ציפורה ולא רק היא.)...
אולי המשחית המאיים על ישראל בלילה ההוא ,בא עקב מ"ט שערי הטומאה...
אני סבור ,בהמשך לחז"ל ,שכל חיינו אנו אמורים לחשוש מחטא כלשהו ,ולכן אסור להתגרות במשחית (או בשטן או בגורל,
בלשון עממית).
כך משה ,כך עם ישראל ביציאת מצרים .ברור שמכת בכורות הייתה רק למצרים ,אך אסור היה להם להסתמך על ההבטחה
הזו ,שמא החטא יגרום ,לכן מרחו דם בדלת .כך אנו היום בכל זמן ובכל מקום ,עלינו לעשות חשבון נפש ולחפש את עשיית
הטוב החברתי .וכמובן  ...לשמור על התקנות.
(נעזרתי ברעיונות ששמעתי מהרב ד"ר תמיר גרנות).

אפילו האדום של הקורונה לא יצליח לעצור לרגע את קידום ופיתוח אלקנה!!
תחת מגבלות הקורונה ,ובקבוצות קטנות ,נערך השבוע סיור קבלנים לפרויקט המשמעותי הגדול והחשוב הבא של
אלקנה ,בינוי קרית החינוך הצפונית החדשה! – הכולל :אשכול  4גנים ילדים לשכונה החדשה; מבנה חדש לישיבת ימ"ה
עם תוספת כיתות ,ובית מדרש; בית ספר על -יסודי לחינוך מיוחד עם אולם כינוסים אשר ישולב באופן אינטגרלי עם
ישיבת ימ"ה .פיתוח חוץ הכולל מגרש ספורט נוסף ,רחבות לפעילות ומשחק והכשרת אזורי חניה נוספים לצוות החינוכי .
אנו שמחים לשתף אתכם בהדמיות הטריות שהגיעו אלינו של המבנים האיכותיים וחצרות המשחק הפעילים מהם
ייהנו ילדינו וילדי יישובי הסביבה.

ישיבת ימ"ה

בית ספר על יסודי לחינוך מיוחד

אשכול ארבעת גני הילדים

סיור קבלנים

תודה גדולה לחברינו האלופים במשרד החינוך על כל הסיוע ,למשרד ממן ניהול ופיקוח בע"מ יואל ממן על ניהול התכנון
ובקרוב גם על הביצוע ,למהנדס המועצה אסף וולף ,למנכ"ל אסף שפירא ,למנהלת מחלקת החינוך פועה כהן למנהלת
הפרויקטים ענת פרידמן ,לאדריכלים ,היועצים וכל השותפים .תודה לשותפיי חברי המועצה על הדחיפה העידוד והסיוע.
בימים אלו אנו מסיימים את בניית קריית החינוך החדשה באולפנה – מגה-פרויקט הכולל שלושה מבנים חדשים,
תוספת כיתות ,הרחבת האו דיטוריום ,בניית בית ספר למחוננים ומצטיינים ובניית אולם ספורט .כעת ,אנו פנויים לאתגר
הבא של בינוי קרית החינוך הצפונית החדשה ,לטובת המשך קידום החינוך של ילדינו כאן באלקנה!
זכינו בצוות הישיבה המדהים בראשותו של ראש הישיבה הרב אודי סט שמוביל את הישיבה בהצלחה גדולה ,יחד עם
שותפינו ברשת אורט ישראל ובמועצת אלקנה ,ובתמיכה וסיוע של הנהגת הורים נפלאה.
השילוב של תלמידי החינוך המיוחד ,כפי שנעשה ביתר המוסדות באלקנה ,מרגש וחשוב כל כך.

אלקנה אדומה – יחד נהפוך אותה חזרה לירוקה
תודה למאות המשתתפים שנכחו בעדכון שערכנו במוצ"ש בפייסבוק לייב .ניתן לצפות בעדכון המוקלט בקישור:
( /https://fb.watch/33QeVk8JGRהשידור מתחיל לאחר  2דקות)
להלן עיקרי הדברים ,כולל נושאים שעלו בשלב שאלות ותשובות וכולל עדכונים נוספים.
· השיח חשוב מאחר ובנוסף למאמצים הרבים שלנו כמועצה להפחתת התחלואה ביישוב – חלק משמעותי תלוי בכם
התושבים ,ובשמירה ובהקפדה על ההנחיות.
· הרמזור היומי במוצ"ש  8.1היה בצבע אדום ובמגמת עלייה .עדכון :הרמזור היומי עלה ל.8.6-
· ישנם  3גני ילדים (הדס ,חיטה ורימון) עם מוקדי הדבקה משמעותיים בצוות ובילדים (כתוצאה מכך הורים ובני משפחה
אחרים שנדבקו מהילדים).
·  253תושבים מדווחים במשרד הבריאות כמבודדים (אנו מעריכים שרבים נוספים לא דיווחו ויש בפועל כ 400-מבודדים).
· אנו מתייחסים במלוא החומרה למצב ופועלים להפחתת רמת התחלואה .אנו צופים שתהיה עוד עלייה בעקבות הדבקות
בתוך המשפחות .אך לאחריה ,אם כולנו נקפיד על הכללים ,תהיה ירידה משמעותית.
· חברי המועצה שותפים יחד עמי במאבק ,ביום שישי שעבר בשעה  15:00קיימנו עדכון ודיון עם חברי המועצה הכולל
דגשים חשובים .ברצוני להודות להם על ההירתמות וההתגייסות לטובת אלקנה.
· אנו שמים לב כי סוג הקורונה הקיים מדביק הרבה יותר ממה שידענו ובהיקפים גדולים ,ולכן חובת הזהירות גדולה
יותר ,ובמיוחד בתוך הבתים בהם יש חיובי לקורונה או מבודד.
· ביום שישי בבוקר בוצעו באלקנה  511בדיקות .תוצאותיהן הגיעו מאד מהר כבר במהלך יום השבת ,דבר שאיפשר
לתושבים הרלוונטיים להיכנס לבידוד ולקטוע שרשרת ההדבקה.
· במהלך השבת שעברה הסתובבתי בכל שכונות היישוב להודיע לחיוביים ולמבודדים שעליהם להיכנס מיידית לבידוד.
· מעבר לכך שכל מוסדות החינוך לומדים מרחוק בתקופת הסגר ,בעצה אחת עם מנהלת מחלקת החינוך והפיקוח הודענו
על סגירת השמרטפיות שהיו פתוחות ,וכן על העברת החינוך המיוחד בכלל מוסדות החינוך ללמידה מרחוק ,למעט גן
חינוך מיוחד (אלון) שיישאר בינתיים פתוח.
· אלקנה אדומה ,משמעות הדבר שבתום הסגר ,אם המצב ימשיך להיות כך ,יוטלו עלינו מגבלות משמעותיות ולא נוכל
לפתוח את מסגרות החינוך ,מסחר וכו' ועשויות להמשיך להיות מגבלות של תנועה כמו בתקופת הסגר.

· צוות קורונה של המועצה עושה לילות כימים בנושא הקורונה ומיגורה .חברים בצוות ראש מועצה ומנכ"ל ,מנהלת
הרווחה ,מנהלת מחלקת החינוך ומנהל השירות הפסיכולוגי ,מנהלת דוברות והסברה ,מנהלת יחידת המתנדבים עם
המתנדבים המדהימים ,קב"ט ,שיטור קהילתי ,יחידת קישור לפיקוד העורף ועוד.
· אנו מעריכים מאוד את המאמצים של כולכם ,לשמור על הכללים ,לעטות מסיכות ,לשמור על ריחוק חברתי
עם-זאת ,אנו נתקלים ,כולל בשבת האחרונה ,בתופעות חמורות של קידושים וארוחות משותפות בין
יחד
והיגיינה.
1053
אלקנקנה
 docx.5בידוד שמארחים אצלם בחצר שכנים ,תושבים שנחשפו לחולים אך לא נכנסו לבידוד לא דיווחו על
שכנים ,חייבי
בידוד וחמור מכך – אף שלחו את ילדיהם לשחק עם חברים .כמו כן מנייני רחוב בהם חלק מהמתפללים ללא מסיכות
ועוד.
· בשיח שהתקיים עם מפקד משטרת אריאל והשוטר הקהילתי של אלקנה ,יוגברו באופן משמעותי סיורי המשטרה
ביישוב ,כולל אכיפת הבידודים ,עטיית מסיכות ואיסור התקהלויות וכן יינתנו קנסות .אנא הקפידו.
· משפחות עם בני נוער – אנו מאד מבינים את הקושי .אין ספק שהנוער מעדיף את ההתקהלות והישיבה ב"זולות"
או במקומות אחרים על פני הישיבה בבית הסגור .אבל המצב מחייב להשתדל להימנע ממפגשים חברתיים מסוג זה,
כי שם עיקר ההדבקות מתרחשות .אנא היו אחראיים לילדיכם ושאלו אותם איפה הם מסתובבים וסייעו לנו במיגור
התופעה.
· משפחות עם ילדים קטנים בבידוד – אנו שבים ומחדדים  -הבידוד של ילד בבית חייב להיות בידוד מלא בתוך חדר
נפרד מיתר בני המשפחה! יש לבחור האם אחד המבוגרים נשאר עם הילד בבידוד או כל המשפחה.
על המבוגר/המשפחה לשהות עם הילד שבבידוד לאורך כל התקופה .לא ניתן 'להחליף' בין המבוגרים/בני הבית
שנמצאים עם הילד וכמובן לא יוצאים לעבודה ולא שולחים את האח/אחות לשחק עם חברים!
אנו מבינים כמה הדבר קשה ומאד מעריכים את מאמציכם לסייע לנו להוריד את התחלואה.
· תושבים שנמצאים בבידוד וזקוקים לסיוע ,מוזמנים לפנות אל מוקד המועצה הזמין  24/7בטלפון  .03-9151200בין
אם מדובר בסיוע נפשי ובין אם מדובר בסיוע פיזי ,נשמח לסייע .צוות המתנדבים המדהים של חיבו"קורונה מסייע
בשמחה למבודדים/אנשים בסיכון ומסייע ברכישות מהחנויות – ניתן לפנות למוקד המועצה והמתנדבים המסורים
ידאגו להעביר את הדברים לבתיכם.
זה המקום להו דות מקרב לב לכל המתנדבים המדהימים שמשקיעים מזמנם ומרצם לסיוע בקהילה .אשרינו שזכינו
בכם .אתם הלב הפועם של אלקנה.
· חיסונים – אנו שמחים לבשר שבסוף השבוע קרוב ל 1100-תושבי אלקנה התחסנו .קרוב ל 90%-מהציבור המבוגר
באלקנה בני  +60התחסנו .כמו כן דאגנו לכך שקרוב ל 95%-מצוותי החינוך במוסדות החינוך באלקנה כבר התחסנו
בחיסון הראשון ואנו מסייעים לכל איש/אשת חינוך שזקוקים לסיוע בעניין.
· גם אם התחסנתם בחיסון הראשון או בחיסון השני – חובה להמשיך לעטות מסיכה ולשמור על כל כללי הריחוק.
לצערנו נתקלנו במצבים עצובים של תושבים שקיבלו את החיסון הראשון ,נדבקו וכתוצאה מכך לא יכלו לקבל את
החיסון השני.
אם הנכם מבודדים ונקבע לכם תור לחיסון ראשון או שני – עליכם לקבוע תור חדש למועד אחר בתום תקופת
הבידוד.
· אנו מבקשים להקפיד על כמות הנכנסים ועל שמירת המרחקים בתורים בחנויות השונות המותרות בפתיחה
ביישוב ,נחדד את העניין מול בעלי העסקים ותבוצע אכיפה.
· על מנת להקל על התושבים ,אנו "נלחמים" בכל פעם על הקצאת מתחם בדיקות לאלקנה ומשתדלים שיתקיים
לפחות פעם בשבועיים .אנו דואגים לכך שתהיה הפרדה מלאה בין מבודדים לבין אלו שלא ,עם תורים ומתחמים
שונים בתוך הבניין לביצוע הבדיקה.
על מנת לשמור על בריאות התושבים ולסייע לנו להוריד את ציון היישוב – אנו מבקשים בכל לשון מכל התושבים,
גם מאלו המרגישים מצוין וכולל אלו שכבר התחסנו – בואו להיבדק במתחמי הבדיקות.
· הועלו מספר פניות בנוגע לסגירת מגרשי ספורט וגני שעשועים .לאור העלייה התלולה בתחלואה והתקהלויות
אסורות רבות ,הוחלט שבשבועיים הקרובים ייסגרו גני השעשועים ומגרשי הספורט ויוצבו סרטי אזהרה .לפי בקשת
השוטר הקהילתי כל תושב שרואה הפרה של הכללים מתבקש להתקשר למוקד  100של המשטרה וניידת תגיע
למקום.
· אנו מבקשים להודות לכל התושבים החיוביים לקורונה שהסכימו לחשוף את שמם ובכך אפשרו לנו לפרסם את
שמם בזמן אמת וסייעו באופן חד משמעי בקטיעת שרשרת ההדבקה.
· על מנת לקצר את ימי הבידוד מ 14-ימים ל 10-ימים ,חובה לבצע דיווח באתר משרד הבריאות עם הכניסה לבידוד ,
וכן לבצע שתי בדיקות קורונה – האחת סמוך לכניסה לבידוד והשניה ביום התשיעי לחשיפה .היציאה מהבידוד ביום
העשירי מותנית בקבלת שתי תשובות שליליות וכן קבלת סמס ממשרד הבריאות על כך שהנכם יכולים לצאת
מהבידוד.

אלקנה מתחסנת!
אנו שמחים שאלקנה מובילה בארץ בכמות המתחסנים בני ה .+ 60-כמו כן דאגנו לכך שכמעט כל עובדי ההוראה
בכלל מוסדות החינוך ביישוב יתחסנו ,האחרונים שבהם מתחסנים בימים אלו.
מהשבוע קיימת האפשרות לבני  40ומעלה להתחסן.
כמו כן אנו נערכים לפתיחת האפשרות להתחסן כבר בימים הקרובים לאוכלוסיות צעירות יותר.
עמדתי בקשר באופן אישי עם הנהלות המחוזות
בקופות החולים השונות ווידאתי שהמועד לחיסון
נקבע תוך זמן קצר ביותר (לעיתים באותו יום
שפונים) או בתוך ימים ספורים .גם מיקומי
החיסונים במרחק נסיעה קצר מאלקנה.
באמצעות
החולים
לקופות
אנא פנו
ותתאמו
הטלפוני
האפליקציה/אתר/המוקד
עבורכם מוקדם ככל האפשר את החיסון .מי
שנתקל בבעיה בתיאום החיסון יכול לפנות אלי
ואשמח לסייע.
יחד ,במאמץ משותף של כולנו ,ננצח את
הקורונה!

לאור המשך הסגר ומצב התחלואה באלקנה והסביבה,
אנו מפסיקים את פעילות ה מועדון עד יום שני 1.3.21
מועדון  50פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית.
 8הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו ,שמתחלפות מידי שבועיים.
רצ"ב רשימת הרצאות לתאריכים 24/1/21-7/2/21
● מלך בירושלים – ביקור בארמון המלך הורדוס .אביבית ברוקנשטיין.
● עונת המדוזות – מי היתה מדוזה במיתולוגיה? מה הנקודה הארץ ישראלית בסיפור? אהוד צור.
● בין בידיון וממשות ובין אמת וספרות – מהן המגבלות החלות על סופר במיוחד בספרי ריגול .מישקה בן דוד.
● סתו יהודי – משירי אברהם חלפי.
● פיליפו ליפו ,הנזיר המוכשר שהתאהב בנזירה וחטף אותה .ד"ר אפי זיו.
● מ רגלים בשירות המדינה – סיפור אמיתי של מי שנטל חלק במניעת פיגועי טרור .ארז חסון.
● האישה האיראנית – מעמד האישה באיראן .ד"ר תמר עילם-גינדן.
● אמנויות הבמה והמחול ממזרח אסיה – תאילנד קמבודיה נפאל וסין .שירה גור.
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 מספר
 050-6344894יהודית מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
חברי מועדון צופים בהרצאות ללא תשלום .המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה ,נא
ליצור קשר עם יהודית מוזס ,טל' .050-6344894
חוויה מהספרים עם המרצה הנפלאה שלנו הגב' מלכה שינברג .הרצאה בזום על הספר" :סוויטה צרפתית".
כתבה :אירן נמירובסקי .בע"ה ביום שני י"ב שבט  25.1.21בשעה  11:00בבוקר .קישור לזום יועבר לפני ההרצאה
במייל ובואטסאפ של המועדון.

רישום לגני הילדים ולכיתות א
הורים יקרים שלום רב.
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ב.
הרישום החל אתמול (חמישי) ויסתיים ביום רביעי כ " א בשבט תשפ"א .3.2.21
הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999
שימו לב:
 .1זכאים לביצוע רישום מקוון רק מי שכתובתו מעודכנת בתעודת הזהות כתושב אלקנה.
 .2תושבים חדשים העוברים לגור באלקנה -לא יכולים לבצע רישום באתר .נא לשלוח את
המסמכים הבאים במייל לכתובת:ronit@elkana.org.il :
* צילום ת.ז של שני ההורים.
* אישור ביטול רישום ממקום המגורים הנוכחי.
* אישור רכישה /השכרה של הדירה באלקנה.
* מספר טלפון נייד זמין.
 . 3גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה ,עליכם לדאוג לרישומו כעת
 . 4המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום.
 .5לבירורים ושאלות ניתן להתקשר לנעה כהן ,מנהלת הגיל הרך  .03-9151226או
לרונית ברפמן רכזת הרישום  .03-9151214אפשר גם לפנות במייל :נעה כהן . noa@elkana.org.il
רונית ברפמן .ronit@elkana.org.il
לידיעתכם ,עקב מגבלות הקורונה ,לא ניתן לבצע רישום במשרדי מחלקת חינוך.

רוצים לשדרג את המרפסת או הגינה?
מוזמנים לסדנא שבה תלמדו אחת ולתמיד איך
לעשות את זה נכון.
יום ראשון י"ח בשבט 31.1 ,בשעה 20:30
לקבלת קישור לזום יש לשלוח הודעה לריקי בן
פזי במספר 050-7423512

תזיז את עצמך – גם אתה יכול ליזום.
על יזמות חברתית וקהילתית ,זיו נבון – יזם
חברתי ,מייסד אתר הכרויות "במיוחד בשבילי".
יום שני הקרוב ,י"ב בשבט 25.1 ,בשעה 20:30
לקבלת קישור לזום יש לשלוח הודעה לריקי בן
פזי במספר 050-7423512
***

רוצים לזכות בסל פיקניק מפנק במתנה?!
במסגרת פעילות מרכז צעירים אלקנה אנו מבקשים להיות איתכם בקשר ,לעדכן בפעילויות ובקהילה
הצעירה המתגבשת באלקנה.
באתר האינטרנט של המועצה ובפייסבוק של מרכז צעירים נמצא שאלון .מלאו את השאלון  +עשו לנו
עוקב באינסטגרם או לייק בפייסבוק – ותיכנסו להגרלה!
שימו לב :מבין העונים על השאלון והעוקבים באינסטגרם/בפייסבוק יוגרל סל פיקניק שווה במיוחד.
• לקבלת שאלון ישירות אלייך לנייד יש לשלוח הודעה לריקי בן פזי 050-7423512

סיפורי סבתא
בכל שבוע ,ביום ראשון בשעה  17:00בדיוק,
מתכנסים ילדי אלקנה ונכדים מכל הארץ לשעת
סיפור.
המספרים הם האזרחים הוותיקים באלקנה .כל
פעם סבא או סבתא אחרים ,נכנסים לזום
ומספרים סיפור בנושאים שונים ומגוונים.
הילדים יושבים מרותקים ושומעים את הסיפור,
כאשר בסופו מדברים על המסר של הסיפור או
חוויות הקשורות לסיפור שהם שמעו.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויה
המקסימה הזו .כל ילד או ילדה ,נכד או נכדה מכל
הארץ,
במיוחד עכשיו בימי הסגר .זוהי פעילות כיפית
ומהנה.
סבים וסבתות מוזמנים לשלוח את הלינק
לנכדים ולהיכנס איתם לשעת סיפור.
מחכים לכם ,סבים וסבתות ממיזם "סיפורי
סבתא"
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות
mitnadvim@elakana.org.il

מרים ברינר

לביבות ירקות
אינני יודעת לתת מתכונים מדויקים כי אני לא ממושמעת גם
בבישול .לעומת זאת אני מתחייבת שתהנו המאפיה ומהטעם (
אם לא בפעם הראשונה בפעמים הבאות).
במטבח צריך דמיון והעזה ,ואז נהנים מהתוצאה.
זהו מתכון "מודולרי "עשוי מירקות מכל המצוי בבית או מכל
הירקות שטעמם חביב על בני המשפחה .אזהרה :מתמכרים לו
בקלות.
אני משתמשת בתפוחי אדמה גזר ,קישוא ,בצל ,בטטה,
קולורבי וכוסברה .בכולם יחד או בחלקם.
ההכנה:
יש לקלוף את הירקות שנבחרו ,לרסק אותם במגרדת גסה,
להוסיף ביצים לפי הכמות הנדרשת (ביצה לכל  200גרם ירקות)
לטבל בפלפל גרוס ,אבקת מרק בצל ,מלח וכמון – הכל לפי
הטעם.
כדי להדביק את העיסה אפשר להוסיף קמח או פרורי לחם.
העיסה המתקבלת אינה אחידה ואפשר ליצור את הלביבות או
בעזרת שתי הידיים או בהורדה בעזרת כף ישר לתוך המחבת.
דרך אחרת להכנה :לרסס שמן על נייר פרגמנט בתבנית אפייה.
לשים מהלביבות .לרסס מעליהן שמן .לאפות בתנור עד קבלת
צבע זהוב חום.
בהצלחה! ספרו לי איך היה.
במתכון זה יש אפשרות לשנות כמויות וסוגי ירקות ,ובכל פעם
מתקבל טעם שונה ומיוחד – אבל תמיד טעים ובריא.
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי
אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

בסניף בני עקיבא ממשיכים בפעולות
שבועיות מקוריות ומהנות ,בנוסף צוות
ההדרכה של הסניף עבר הכשרה יחד עם
הקומונרית.
צוות נחשון – גרעין אריאל ע״ש סרן
אריאל חובב הי״ד ממשיכים בעשיה,
מתכוננים להתנדבות קהילתית לקראת ט״ו
בשבט ,וממשיכים בהתנדבות השבועית!
סניף עוז ממשיך בפעילות השבועית
בהתמדה ,בחידה השבועית ,ובנוסף
התכנסו כל צוות ההדרכה עם הקומונרית
לתכנן את הפעילות לתקופה הקרובה.
בנוער ממשיכים את הפעילות עם
משימה שבועית חדשה.
שירה מנדל – מרכזת נוער

המדרשה לנשים אלקנה
תכנית הלימודים במדרשה לנשים
ביום ג' י"ג בשבט26.1 ,
 – 9:00-9:45הרב פנחס היימן.
 – 10:00-10:45הרב חגי לונדין.
 – 11:00-11:45הרב מ .יהודה שטרן.
כל בנות ונשות אלקנה ויישובי הסביבה
מוזמנות להשתתף בשיעורים .מי שעדיין
לא רשומה – מוזמנת בשמחה להתקשר
לחנה טלפון מספר .050-2282358

תמי ואוהד פישר ,גרים בשכירות בשכונת ,165
בית משפחת מרגליות
תמי ואוהד פישר הגיעו לאלקנה בתחילת חודש אוגוסט ממושב נחלים ,לאחר  12שנות מגורים במושב .תמי יועצת
חינוכית  ,אוהד עוסק בתחום התוכנה .לזוג ארבעה ילדים :עמית בן  ,12נווה בן  9ואביב בן  .6שלושת הבנים לומדים בבית
הספר כרמים בכיתות א' ,ד' ,ו' .כרמל בת שנתיים וחצי מתחנכת במעון הזית.
אוהד במקור מרמת גן ,בתיכון למד בכפר הרא"ה ,למד בישיבת ההסדר במעלות ושירת כלוחם צנחן .תמי במקור מפתח
תקווה ,למדה באולפנת ישורון ,שירתה שירות לאומי בקרית שמונה .לאלקנה הגיעו בעקבות אחות של תמי ,דפנה פוני
ובעלה מאיר ,שגרים ביישוב מעל עשרים שנה בשכונה הצפונית ,וגם רצון לאיכות חיים ואוכלוסיה איכותית .כרגע הם
גרים בשכירות ,אבל בכוונתם להשתקע באלקנה השתקעות של קבע.
"חודש וחצי לאחר המעבר איבדנו את האחיינית שלנו ,
אביה פוני ז"ל ,באופן פתאומי" מספרת תמי" .הדבר הותיר
אותנו המומים וכואבים .אך מודים על כך שזכינו לגור ליד
המשפחה".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"נשמח לתרום בכל מה שנוכל".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"זכינו לקבלת פנים מאירת פנים ,פעילויות מגבשות ביישוב
כמו משלוח העוגיות בחנוכה ,נגישות קלה לראש המועצה
וקבלת מענה תמיד כשאנו פונים למועצה .בנוסף אהבנו את
המרחבים ופינות חמד המקסימות לנו ולילדים".
" איך אתם מתמודדים עם הקורונה? "
תקופה מאתגרת מאוד לעבור בה דירה ולהתנהלות בשילוב
ילדים ועבודה .אנחנו מקווים שהחיסון יוביל לשגרה ברוכה
במהרה".

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב!
בהתרגשות רבה נערך השבוע בבניין
המועצה טקס חתימת ההסכם לבניית
בית הכנסת החדש ע"ש חברנו ראובן
(מוטי) שמרלינג הי"ד
קהילת "הראשונים" בשיתוף משפחת
שמרלינג היקרה החליטו לבנות את
בית הכנסת החדש שייקרא על שמו של
ראובן הי"ד ואף ערכו פרויקט גיוס
ראשוני לו שותפים רבים מתושבי
אלקנה ומחוצה לה.
מאז התקדם הפרויקט רבות –
הושלם תכנון בית הכנסת החדש,
המועצה סייעה בהקמת בית הכנסת
הזמני במקום המבנה הישן שנהרס
ועוד.
ב"ה בימים אלה מושלמות עבודות
הפיתוח בשטח המגרש ובחודש הקרוב
צפוי הקבלן להתחיל לבנות את מבנה
בית הכנסת.
תודה לשותפים הרבים – למשפחת
שמרלינג ,לנציגי עמותת בית הכנסת
הפועלים לילות כימים בעניין ,למהנדס
המועצה אסף וולף ולמנכ"ל המועצה
אסף שפירא ,לציבור הגדול באלקנה
ומחוצה לו שהתגייס ותרם כנדבת ליבו
ולכל המסייעים הרבים
ובעז"ה שנזכה בקרוב לשמוע את קול
התפילה נשמע בבית הכנסת החדש
ומנציח באופן הכי מכובד וראוי את
ראובן שמרלינג הי"ד

תורהזום אלקנה
השבוע בתורהזום אלקנה שלושה שיעורים.
ביום ראשון י"א בשבט  24.1בשעה 20:30
מפגש מיוחד לרגל יום השואה הבינלאומי עם
חברתנו ד"ר מילכה צלמון שתרצה על
הנושא " :היה זה יום אחד בחיי שניפץ את
ילדותי" – גורלה המיוחד של יהדות
אוסטריה בשואה.
השיעור הקבוע של הרבנית רחל שטרן
בבפרשת השבוע על פי פרשנותו של הרב
אביגדור נבנצאל יתקיים ביום שני י"ב בשבט
 25.1בשעה .20:30
ביום חמישי ט"ו בשבט  28.1בשעה , 20:30
שיעור מיוחד בפרשת השבוע עם ברוריה
מכמן בנושא" :אז ישיר משה...למי התהילה ?"

מרחב למידה – דגנית שניר
קורס ניהול רשתות וסייבר.
בואו ללמוד מקצוע מבוקש ולהבטיח את מקומכם בשוק
התעסוקה המתפתח .שיעורים דיגיטלים ובלייב בזום
מכללת  ,net4uבשיתוף מרכז הצעירים ומרחב למידה קשת
במתנ"ס אלקנה .להרשמה https://bit.ly/3ipFSFj
ספריית אלקנה
מה עושים בסגר?! קוראים 📚
הסגר מתארך ואנחנו ממשיכים בפעילות כרגיל .ניתן לשלוח
הזמנות ספרים למייל הספרייה .אנו נעדכן כאשר ההזמנה מוכנה
לאיסוף.
* איסוף ההזמנות בכל יום בשעות הפתיחה הקבועות של הספרייה.
* הגישה לכניסה הראשית של הספרייה נפתחה.
* ניתן להחזיר ספרים לתיבת ההחזרות בכל עת.
לצערנו ,בשבוע הקרוב לא נוכל לעזור ולהביא ספרים למבודדים.
.03-9362122
ואסתר.
יפה
תמיד.
לעזור
נשמח
.elkana.library@gmail.com
ימים ושעות פעילות הספרייה:
יום א׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ב׳ – .9:00-12:00
יום ג׳ –  .16:00-19:00יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00

כוס תנחומים
לאריה זייצ'יק ,על פטירת האם.
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף
לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

לידות
לאראלה ושמואל מיכאלי ,להולדת הנכדה טל אסתר ,בת לניר ותמר מיכאלי.
לאתי ושלומי אלבוים ,להולדת הנכד ,בן לאוריה ושלומק'ה גולדיס.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

'מתחברים' עם אזרחים ותיקים

ו ְתֵ ן טַ ל ּומָ טָ ר לִבְרָ כָה

המחלקה לשירותים חברתיים באלקנה חילקה
לאזרחים ותיקים ערכת 'מתחברים' של מפעל הפיס.
המכשיר יפיג את בדידותם ומאפשר לשמור בקלות
על קשר עם משפחה ,רופאים ושירותי קהילה.
בלחיצת כפתור מקבלים שיחות וידאו דרך
הווטסאפ.
באלקנה לא משאירים אף אדם לבד.
המחלקה לשירותים חברתיים .03-9151233

וזו כמות הגשמים שירדו באלקנה עד ליום רביעי,
ז' בשבט 20 ,בינואר.
במהלך חודש ינואר ירדו  120.3מ"מ ,שהם 88%
ביחס לממוצע הרב שנתי של ינואר בלבד.

סה"כ העונה עד היום ירדו  388.0מ"מ .שהם
 102%ביחס לממוצע הרב שנתי הנמדד עד סוף
ינואר.
כלומר אנחנו היום עם הכמות הממוצעת +
לסוף ינואר.
הממוצע הרב שנתי באלקנה אוקטובר עד יוני
הינו  586מ"מ לעונה .מדד וכתב :שאול שפורן.

לכבוד ט"ו בשבט  -מארזי פירות יבשים
בגדלים שונים .כל הרווחים הינם תרומה
למחנה קו לחיים אלקנה – המארז נמכר
במחיר עלות באדיבות גרעיני עפולה.

