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בין הנס לאמונה
ד"ר חזוניאל טויטו
הזיכרון של כולנו הוא זיכרון סלקטיבי וטוב שכך .פרשת בשלח המוכרת לנו כ'שבת שירה' ,מזכירה את נס
קריעת ים סוף ואת השגב הרם של שירת הים ,אך האמת לצערנו שונה במקצת ,שכן דברים אלו נכונים רק למחצית
ראשונה של פרשתנו.
פרשתנו כוללת  116פסוקים והיא מורכבת משני חלקים שווים בדיוק אריטמטי מפתיע! שכן 'רק'  58פסוקים
ראשונים עוסקים בשמחה הגדולה של הנסים והנפלאות והפסוק המאפיין חלק זה הוא " ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
(שמ' יד ,לא) .החלק השני של הפרשת שונה בתכלית בתוכנו בסגנונו ובתאור המאפיין אותו שכן מדובר על
"וילונו...מה נשתה"; "סיר הבשר"; "עד אנא מאנתם ב י" ועוד ,כשהפסוק המאפיין הפעם הוא" :היש ה' בקרבנו אם
אין"? (שמ' יז ,ז) – חוסר אמונה מוחלט!
מסתבר שעם ישראל לא 'התרשם' כלל מאותה התגלות ומאותן נסים גלויים אשר בה ידגיש המדרש "ראתה
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי" (מכילתא דר' ישמעאל ג) .נראה שגם העולם לא הושפע מן המאורע
הגדול .אומנם בחלק הראשון ,בשירה נאמר "שמעו עמים ירגזון ,חיל אחז יושבי פלשת" (שמ' יד ,יד) אך בחלק
השני ,בפרוזה  ,שומעים על גוי של שוסים ובוזזים ,עמלק בא ונלחם בישראל .שמא יש ללמוד שנס ,התגלות ואפילו
התעלות האדם ברגעי שיא ,הינם אפיזודה חולפ ת ,ומה שבולט במקרים כגון אלה איננה השירה של החיים אלא
הפרוזה של החיים.
הנס וכל גורם על טבעי מתגלים כמעט כחסרי משמעות מבחינה דתית ,ובוודאי אינם ערובה לגבי ביסוס האמונה.
דור שראה נסים ונפלאות – לא האמין ,ואם האמין זו הייתה אמונה לרגע בלבד.
מקורות חז"ל מעמיקים בעניין זה ואומרים על הפסוק "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" (שמ' יד ,ל),
אמר העם ,המצרים מתו ,נעשה לנו עבודה זרה ונחזור למצרים! מדרש אחר מפתיע לא פחות ואומר שבאותם
רגעים שבהם עברו דרך גזרי ים סוף היה פסל מיכה עמהם (שמ"ר מה ,א) .מבחינה היסטורית פסל מיכה מאוחר
הרבה יותר ,אך מבחינה רעיונית מתכוון המדרש ללמד שמחד גיסא נסים ונפלאות במציאות האדם איננה מועילה
לעקור ממנו את יצר הרע של עבודה זרה ,שהיא תואמת את טבעו .מאידך גיסא ההיסטוריה לימדה אותנו שהרבה
דורות לאחר הכי שלון הזה ,היו הרבה דורות ,שבהם המונים ולא רק יחידי סגולה ,דבקו בה' ובתורתו עד כדי מסירת
נפשם עליה ,ואלו היו דורות שמעולם לא נתגלתה להם שכינה ,לא ראו נסים ונפלאות ,לא עמדו נביאים המוכיחים
בשער ,היה הסתר פנים מוחלט – והם האמינו ,האמינו בצידוק הדין ומתו על קידוש ה' כשהקריאה' :שמע ישראל'
בקעה מגרונם החנוק.
מסתבר שלא תמיד יש קשר ישיר ,בין המציאות הטבעית שבה שרוי האדם ,ובין הכרעתו והחלטתו לקבל עליו
עול מלכות שמים ועול תורה ומצוות .זהו אולי הלקח הגדול בעולם האמונה בכל הדורות ,ולכן אי ן מקרה שבתעודה
מאוחרת של האמונה שלנו ,ב'שלחן ערוך' ,המילה הראשונה היא "יתגבר' .דרוש כנראה מאמץ עצום של האדם נגד
טבעו ונגד מציאותו ,כדי שיעמוד בבוקר לעבודת ה' ,לפיכך" :יתגבר כארי לעבודת בוראו" .האמונה איננה ניתנת
מן החוץ ואיננה יכולה להינתן מן החוץ ,היא יכולה לצמוח רק ממאמץ האדם ,מהכרעתו ומהחלטתו .לא לחינם
(בשבת קודמת) אמר משה לפרעה (ואולי גם לנו) "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו אל המקום הזה"
(שמו' י ,כז) ,ואילו בסוף פרשתנו נאמר" :מלחמה לה' בעמלק מדר דר" .ברור שפשט הפסוק עוסק בסיפור עמלק,
אך לפי עומק פשוטו ,פסוק זה עוסק בענייננו .לכל איש מישראל מאז ועד עתה" ,מדר דר" ,יש לאדם מלחמה
פנימית עם עצמו ,עם ה'עמלק' שבתוכו ,כיצד יש לעבוד את ה' .ואז מקוננת בליבו המשאלה "ותן בליבנו בינה
להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ובעיקר לעשות ולקיים את כל דברי תורתו באהבה".

לכבוד ט"ו בשבט נעלה בתמר!
אלקנה ממשיכה להתחדש בחידוש השביל המרכזי – אעלה בתמר
בשעה טובה בשבוע הבא יתחיל הקבלן הזוכה
לבצע את פרויקט חידוש השביל המרכזי והסדרת
גישה בטוחה ונוחה לגני הילדים באמצע השביל
ובקצהו.
השביל המרכזי בן כ 40-שנה ,הינו מהשבילים
הוותיקים ביישוב ומהווה עורק מרכזי בהליכה של
ילדים ומבוגרים ,מאזור בית הספר ועד אזור בית
הכנסת מורשת יהודית ,ללא צורך לעבור כביש.
במסגרת השדרוג שעלותו כמיליון ש"ח ,כאשר
רוב התקציב הושג ממשרד התחבורה ,יטופלו בין
היתר :החלפת הריצוף והמדרגות ,החלפת התאורה
לתאורת לד ,התקנת מעקות ומאחזי יד ,ביצוע חניה
מסודרת ליד גני הילדים שקד ורימון.
מאחר והטופוגרפיה של השביל אינה מאפשרת
הנגשה מלאה מתחילתו ועד סופו ,בוצעו במסגרת
התכנון פתרונות נגישות מקומיות שיאפשרו לבעלי
מוגבלויות להגיע מכל אחד מאזורי השביל לאחד
הרחובות הסמוכים .תודה למהנדס המועצה אסף
וולף על קידום הביצוע ולחברת ממן ניהול ופיקוח
על ניהול התכנון והביצוע.
תודה גדולה לתושבי היישוב ,שלקחו חלק
בישיבות שונות שהיו והעירו הערות משמעותיות
שהוטמעו בתכנון :צביקה לשם ,שאול שפורן ,יגאל
בנעט ,איציק הורניק וחיים בהם.

כאן אין מצוקת חניה
חדש
פרויקט
עוד
ומשמעותי לפיתוח אלקנה
מתחיל! – הקמת רחבת
חניה ענקית נוספת שתשרת
את באי קריית החינוך
החדשה באזור האולפנה
באלקנה ,כולל הסדרי תנועה
ובטיחות
הרחבה החדשה שעלות
ביצועה כמיליון  ,₪שרוב
המימון עבורה הושג ממשרד
התחבורה ,תאפשר תוספת
חניה של למעלה מ100-
חניות ותחובר לרחבות
החניה הצמודות.
הרחבה תיתן מענה
לאנשים הרבים המגיעים
לאולפנה ,בית הספר לחינוך
מיוחד ,בית הספר למחוננים
ומצטיינים החדש ,למכללת
אורות ולאולם הפיס החדש.
רחבת החניה הסמוכה
איפשרה לנו בעבר לקיים
אירועי תרבות עם קרוב ל-
 3,000איש.
העבודות על החניה
החדשה – מבט מהאוויר

כעת ,הרחבה החדשה המתחברת אליה ,תאפשר לנו בעז"ה בתום הקורונה לקיים אירועי
תרבות גדולים עוד יותר וכמעט להכפיל את כמות המשתתפים ,ותיצור אזורי חניה רבים לבאים
לאירועים
אלקנה ממשיכה להתחדש!

תוכנית החניה החדשה

צוות חיבו"קורונה
תושבים יקרים .צוות חיבו"קורונה דואג להביא לכם ,משפחות בבידוד/בסיכון קניות שביצעתם
מאריה/ברטי /חנויות אחרות ביישוב .מעתה ,בזכות מתנדבים מסורים ,נדאג להביא לכם גם חבילות
מהדואר.
אז אם אתם בבידוד/חולים/בסיכון ,ואינכם יכולים להגיע לאסוף חבילה מהדואר ,צרו קשר עם יחידת
ההתנדבות באמצעות המוקד  03-9151200או באמצעות האפליקציה ואנו נדאג שהחבילה תגיע אליך
באמצעות מתנדבים.
חשוב למסור את מספר החבילה (שמתחילה באות ג'/ר'/ח'+מספר) וכמובן כתובת וטלפון.
חשוב לנו להדגיש חלוקת החבילות לא תעשה באופן מיידי ,בהתאם לשעות פתיחת הדואר ופניות
המתנדבים.
אנו שמחים לתת מענה בזכות מתנדבי קהילת אלקנה .בריאות לכולם.
קרינה בן דוד ,יחידת ההתנדבות

רצו לזכרה
כל הכבוד לנשות
והסביבה
אלקנה
בריצה
שהשתתפו
שהתקיימה ביום שישי
שעבר ט' בשבט 22/01/21
לזכרה של אסתר הורגן
ז"ל – "לרוץ איתה".
"כולנו ביחד וכל אחת
לחוד".

לאור המשך הסגר ומצב התחלואה באלקנה והסביבה,
אנו מפסיקים את פעילות המועדון עד יום ראשון .7.2.21
מועדון  50פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית 8 .הרצאות 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.
● מרגלים 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 לטלפון050- :
 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

קורס שפת הסימנים בzoom -
הלימוד בקורס שפת הסימנים
ב'זום משלב מידע על תרבות,
היסטוריה והומור של עולם
החירשים ,עם דגש על לימוד ותרגול
מעשי ,למידת אוצר מילים גדול עם
חזרות ותרגולים של משפטים ושיח
בשפת סימנים בקבוצות קטנות
וגדולות.
הקורס כולל  10מפגשים .הוא
יתקיים בכל אחד מ ימי שני ,החל
מיום שני י' באדר ,22.2 ,במחיר של
.₪ 350

גרים בארץ ושוקלים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? בואו נדבר על
זה! מזמינים אתכם /ן להרצאת היכרות בגובה העיניים לצעדים
ראשונים בהשקעות נדל"ן בארה"ב.
✅ למה דווקא להשקיע בארה"ב?
✅ נכיר מושגי יסוד
✅ אילו אפשרויות השקעה קיימות?
✅ כמה כסף צריך להשקעה?
✅ מה התשואות שאפשר לקבל?
✅ אז איך מתחילים?
יום שני הקרוב ,י"ט בשבט ,1/2 ,בשעה .20:30
לקבלת הלינק לזום ותזכורת יש לשלוח הודעה
לריקי בן פזי  .050-7423512נתראה על המסך 😊

השמים אינם הגבול
מדי שנה מתקיימת תחרות ארצית לתלמידי חטיבות הביניים בנושא אסטרונומיה וחקר החלל –
אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון .בשלב הראשון השתתפו כ 200-בתי ספר .בשלב זה התלמידים התבקשו
ללמוד על מערכת השמש ,קרינה אלקטרומגנטית ,חיישנים ולוויינים לקראת חידון.
קבוצה של  11תלמידות כיתה ט' מאולפנת השומרון ,בהובלת המורות הדס פקטור ,אבישג גואטה ותמרה
דויטש ,ניגשה לתחרות ועברה בהצלחה את השלב הראשון.
בשלב השני התבקשו המשתתפים לתכנן ולהעביר בקהילה שתי פעילויות למידה חווייתיות בנושא חלל.
נבחרת הבנות מהאולפנא העבירה את הפעילויות לבנות כיתה ה' מבית הספר מעלות חיים בפתח תקווה .גם
את השלב הזה עברו בנות האולפנא בהצלחה יחד עם עוד נציגים מ 55-בתי ספר.

לפניהן עוד מספר שלבים עד לגמר האולימפיאדה.
אנו גאים בנבחרת האולפנה ובצוות החינוכי על ההישג ומאחלים להן הצלחה רבה בגמר האולימפיאדה!
רישום לגני הילדים ולכיתות א
הורים יקרים שלום רב.
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ב.
הרישום יסתיים ביום רביעי הקרוב ,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 .03-9151226
או 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.

הכשרה למובילי ההתנדבות באלקנה
ביום שלישי קיימנו הכשרה למובילי ההתנדבות באלקנה .נושא המפגש היה "רתימה מחודשת בימי
הקורונה המתמשכת" ,דנו בדרכים לשמר ולקיים את המיזמים השונים וכיצד ניתן לשמור על המתנדבים
ולעודד אותם בתקופה זו.
כמו תמיד המפגש היה מהנה
ומפרה וכל מוביל יצא עם משימה
לקראת המשך העבודה במיזם שלו.
תודה ענקית לכל אחד ואחת מכם,
על כל העשייה המבורכת בשגרה
ובחירום.
תודה למלגאיות שלי אוראל רדעי
ואדר שטרן הנפלאות שמלוות את
היחידה ועושות הכול בחיוך
ובשמחה.
ממשיכים בעשייה מבורכת.
קרינה בן דוד,
יחידת ההתנדבות – אלקנה

מלכה קופמן

פשטידת ברוקולי ,טעימה וקלה להכנה
המצרכים:
חבילה  800גרם פרחי ברוקולי קפואים.
 1.5כפות קמח תופח( ,כתחליף ,ניתן להשתמש בקמח
רגיל ולהוסיף כפית אבקת אפיה).
 1.5כפות מיונז( .אני נוהגת להשתמש בכמומיונז או
במיוקל).
 3ביצים.
 1/3כוס שמן.
 1בצל גדול חתוך לקוביות.
מלח לפי הטעם.
אופן ההכנה:
להפשיר את הברוקולי הקפוא .להכניסו לקערה יחד עם
כל החומרים ,לערבב ולשפר טעמים.
להעביר הבלילה ,לתבנית  , 20X30או לשתי תבניות
"אינגליש קייק".
לאפות בחום של  180°עד להשחמה קלה.
הערה :ניתן להכין באותו אופן ,פשטידת תרד או
כרובית.
בתיאבון
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי
אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

השבוע בסניף עוז ,בנוסף לפעולה השבועית
והחידות ,חילקו המדריכים לבתי החניכים
ערכות הפעלה שוות ועציץ לכבוד טו בשבט!
בסניף בני עקיבא ,בנוסף לפעילות השוטפת,
חולקו לחניכים ערכות מחוזיות של בניית
אדניות .בנוסף כל שבט חילק עציצים לאזרחים
הוותיקים באלקנה לכבוד ט״ו בשבט.
בנחשון-גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב
הי״ד ממשיכים בעשיה השבועית ,יחד עם
פרויקט חודשי של שיפוץ בית למשפחה
נזקקת.
בנוסף ,בשעה טובה השבוע הצטרף מנהל
מחלקת נוער חדש ,בני אנניה .שיהיה
בהצלחה!
שירה מנדל

המדרשה לנשים אלקנה

תכנית הלימודים במדרשה לנשים ביום ג',
כ' בשבט (:)2.2.2021
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל בנות ונשות אלקנה ויישובי הסביבה
מוזמנות להשתתף בשיעורים .מי שעדיין לא
רשומה – מוזמנת בשמחה להתקשר לחנה
.050-2282358

חנה ומתן קרמר ,תושבי שכונת 'משכנות אלקנה'
חנה ומתן קרמר הגיעו לאלקנה בסוף הקיץ האחרון מעכו שם היו חלק מהגרעין התורני .לזוג ארבעה ילדים :רוני הודיה
בת  8לומדת בכיתה ג' בבי"ס כרמים ,שירה בת  6לומדת בכיתה א' בבי"ס 'כרמים' .חרות מוריה בת  4וחצי בגן הדס ,ולבונה
בת שנה וחצי במשפחתון של מוריה שרעבי.
מתן הוא מחנך בישיבה תיכונית אמי"ת כפר גנים ,וחנה היא רופאת המשפחה בשירותי בריאות כללית ,כולל מרפאת
אלקנה.
מתן גדל ברמת גן ,למד בישיבה התיכונית ברמת
גן ,משם התקדם לישיבת ההסדר בעכו .בצה"ל
שירת כמש"ק ת"ש בנחל החרדי גדוד 'נצח יהודה'.
מתן סיים תואר ראשון בהוראה במכללת שענן
ותואר שני בנוער בהדרה באורנים.
חנה נולדה במינסק ,בלארוס .כשהיתה בגיל 7
היגרה המשפחה לארצות הברית .חנה עלתה ארצה
בגיל  .23משפחתה עלתה כחצי שנה אחריה .מייד
אחרי העליה התחילה לימודי רפואה בטכניון
והתגוררה בכפר סטודנטים בעכו .במהלך השנה
וחצי הראשונות אחרי החתונה גרו בכפר
הסטודנטים של עמותת איילים בעכו העתיקה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"החלטנו שהגיע הזמן להתקרב למשפחות שלנו".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"להשקיע בהעצמת לימוד התורה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"השכנים בשכונה שלנו נהדרים ומאירים פנים".

הארנק שנמסר לחמדת שרגא
ביום שני השבוע פורסם ב'ידיעות אחרונות'
סיפורה המרגש של חמדת כהן-שרגא ,תושבת
השכונה הצפונית ,שבמהלך טיול בפולין עם אמא
ועם אחותה מצאה ארנק שנעשה מגווילי ספר
תורה – בדיוק בפסוקים המספרים על עקידת
יצחק .הארנק הושאל למכון 'שם עולם' שיהיה שם
במוזיאון.
חמדת מוסיפה כמה פרטים על הסיפור בעיתון:
חצי שנה אחרי הסיור בפולין ,התארח מרטין,
השומר של בית הקברות בעיירה וולאדיסוובוב
(בעיתון נכתב שם שגוי) ,בביתם באלקנה עם
המשפחה שלו .מרטין התפלל בבית הכנסת
בשכונה הצפונית ,ונפגש לשיחה עם בני ובנות
שבט 'איתן' שמשפחת שרגא היא המשפחה
המאמצת שלהם .באותו ביקור ,כפי שסופר
ב'ידיעות אחרונות' ,הוא הביא להם את הארנק
שנעשה מגווילי ספר תורה.
בשנה שעברה ,על סף הקורונה ,עוד הספיקה הבת
שקד שרגא לצאת לפולין עם האולפנה באלקנה,
ופגשה שם את מרטין.

תורהזום אלקנה
השבוע בתורה זום שני
שיעורים :ביום שני י"ט בשבט
 1.2.21בשעה  20:30שיעור של
הרבנית רחל שטרן בפרשת
השבוע ,ע"פ ספרו של הרב
אביגדור נבנצאל .שיעור נוסף
בפרשת השבוע ביום חמישי
כ"ב בשבט  4.2.21בשעה
 20:30של הרב ד"ר פנחס
היימן בנושא" :היו נכונים
לשלושת ימים".
פרופ' זהבית גרוס

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה במתכונת של הזמנות .ניתן לשלוח הזמנות ספרים למייל
הספרייה  .elkana.library@gmail.comאנו נעדכן כאשר ההזמנה תהיה
מוכנה לאיסוף.
* איסוף ההזמנות בכל יום בשעות הפתיחה הקבועות של הספרייה.
* הגישה לכניסה הראשית של הספרייה נפתחה.
* ניתן להחזיר ספרים לתיבת ההחזרות בכל עת.
באם הנכם בבידוד ,אנא צרו קשר ונביא עבורכם את הספרים הביתה.
נשמח לעזור תמיד .יפה ואסתר.03-9362122 .
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
ליגאל בנעט ,על פטירת האם.
לשי שוקר ,הרב אליהו שפר ויהודית בן שלום ,על פטירת האב והאח.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה
שי שוקר יישב שבעה בביתו רחוב שיר השירים  ,77היום ,יום שישי ט"ז בשבט ( )29/01/21לאחר תפילת שחרית
ועד השעה  .13:00ובמוצאי שבת החל משעה אחרי צאת השבת.
ניחומי אבלים באמצעות טלפון /הודעות:
ר' אליהו שפר :טלפון בבית ,03-9362408 :נייד.050-5772605 :
שי שוקר.050-7612999 :
יהודית בן שלום :טלפון בבית .03-9362371 :נייד.054-385587 :

לידות
למוריה וחגי גרוס ,להולדת הבת טליה פנינה ,נכדה למרים ודודי גרוס.
לתמי ונפתלי מוזס ,להולדת הנכדה שי-לי ,בת לנעמה ומתן.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

שימרו על ההנחיות,
הימנעו מקבלת קנסות
תושבים יקרים.
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ולא
פשוטה ,הן לנו השוטרים בעבודה
היום יומית ,והן לכם כתושבים
ואזרחים.
הסגר וההגבלות הן לא פשוטות לאף
אזרח ,ואנו כשוטרים מחויבים לשמור
על החוק והסדר ולמען בריאות העם.
לצערי הובאו לידיעתי מספר
מקרים של התקהלויות ,כולל אירוחי
משפחות אחת אצל השניה ,אירועים
פרטיים בחצרות וחגיגות משפחתיות
ושכונתיות כולל ברי מצווה
וקידושים ,אשר מפירים את התקנות
וכן חורגים מכמות ההתקהלות עפ״י
ההגבלות.
תושבים יקרים .מעבר לכך שמדובר
בפיקוח נפש והשמירה על ההנחיות
מצילה חיים ,הקנסות שיירשמו הנם
הן
מאוד
כבדים
קנסות
והן
שמחה
למארחים/בעלי
למשתתפים ,ואנו לא נתפשר על
הפרות בוטות של תקנות לשעת
חירום צו בריאות העם.
אנו ניאלץ להגיע לכל בית ולכל
מקום בו תהיה הפרה של בידוד ושל
התקהלויות ,בכל שעה משעות
היממה וכולל לצערנו בשבתות.
אני מבקש מכם תושבים להקפיד על
ההנחיות ,ולחסוך מאיתנו את אי
הנעימות של מתן קנסות.
שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב
ושנעבור את התקופה הלא פשוטה
לכולנו בשלום.
שלכם ובשבילכם.
מוטי קבסה
השוטר הקהילתי אלקנה

לרגל ט"ו בשבט ולקראת תחילת נדידת האביב של
הציפורים בישראל
מ.מ אלקנה בשיתוף עם קבוצת
"מטיילים ומשוטטים" יזמו ערב צפרות
עם פרופ' יוסי לשם בנושא:

"הציפורים הנודדות
אינן יודעות גבולות"
ההרצאה בלווי מצגות תתקיים אי"ה במפגש זום
ביום שלישי כ' בשבט ( )2.2.21בשעה .19.00
דברי פתיחה :אסף מינצר – ראש המועצה.
הקישור לזום יפורסם בסמוך למפגש.
פרופ' יוסי לשם (שאחיו צביקה לשם מתגורר
באלקנה) הכין את עבודת הדוקטורט שלו על מסלול
הנדודים של הציפורים חסכה לחיל האוויר חיי טייסים
ונזקים של מאות מיליוני דולרים.
התאונות ירדו ב 76%משנת ,1984הכסף שנחסך
לתקציב הביטחון  1.5מיליארד .$לחיל אוויר התרסקו
 11מטוסי קרב ולצערנו שלושה טייסים נהרגו מפגיעת
ציפור.
פרופ' לשם הפך את תחביבו ומקצועו מנוף לתכנית
חינוכית :אהבת ארץ ישראל ממעוף ציפור.
פרופ' לשם ,מוביל מיזם פורץ דרך לשימוש בתנשמות
כמדבירות ביולוגיות בחקלאות ,שהפך למיזם לאומי
בתמיכת  3משרדים ממשלתיים.
המיזם פועל משנת  2002בשיתוף עם הירדנים
והפלשתינים ,מ 2015-עם קפריסין ויוון ובקרוב עם
מרוקו והאמירויות.
מוצע לעיין בסרטון המדהים" :זן נדיר – עופות נודדים"
https://www.youtube.com/watch?v=qKvggU17iz0

