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שיעור במנהיגות
אריאל ויס
בתחילת הפרשה ,הקב"ה מורה למשה ללכת לבני ישראל" :לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת
סבלת מצרים" .משה אכן עושה זאת" :וידבר משה כן אל בני ישראל .תגובת העם הייתה "ולא שמעו אל משה
מקוצר רוח ומעבודה קשה" .הסיבה שעם ישראל לא שמע למשה הייתה המציאות הקשה בה היו נתונים.
כעת הקב"ה מורה למשה ללכת לפרעה "בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו" .הפעם
משה מתווכח "וידבר משה לפני ה' לאמר .הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים"
הסיבה שפרעה לא ישמע לי היא אותה סיבה שעם ישראל לא שמע לי ,כי אני ערל שפתיים.
מהי אם כן ,הסיבה שעם ישראל לא שמע אל משה? "מקוצר רוח ומעבודה קשה" ,או מפני "ואני ערל שפתיים"?
התורה מגלה לנו את הסיבה האמיתית בגינה לא שמע עם ישראל למשה" :מקוצר רוח ומעבודה קשה" אולם
משה תולה זאת בעצמו "ואנוכי ערל שפתיים"
לאחר טענתו של משה על ערלות שפתיו ,הקב"ה מצווה עליו ללכת שוב לעם ישראל ולפרעה והפעם הציווי
מופנה למשה ולאהרון יחדיו .אולם מיד לאחר הציווי ,מופיעים ארבעה עשר פסוקים המתארים את שושלת ראובן,
שמעון ולוי .ראובן ושמעון מתוארים בקצרה ואילו לוי מתואר באריכות עד משה ואהרון .רק לאחר תיאור השושלת,
הקב"ה עונה לטענת משה וממנה את אהרון לדובר בפני פרעה.
מדוע התורה מפסיקה בתיאור הכרונולוגי של האירועים ומתמקדת באילן היוחסין של משה ואהרון?
משה ,לימים המנהיג האולטימטיבי ,גדול המנהיגים מאז ומעולם ,מקבל מהקב"ה שיעור ראשון במנהיגות.
משה בצניעותו העצומה מחד ומאהבתו הגדולה לעם ישראל ורצונו לסנגר עליו מאידך ,תלה את כשלון שליחותו
הראשונה בעצמו ,בגמגום שלו .בגלל יכולת המנהיגות הלקויה שלו ,הוא נכשל במשימתו.
כמו שמפרש הרמב"ן" :ואני ערל שפתיים – ואיני הגון שאדבר לפני מלך גדול .ויתכן לפרש שחשב משה כי
מפחיתותו לא שמעו אליו כי הוא ערל שפתיים".
הקב"ה ,בתיאור השושלת ממנה הגיעו משה ואהרון ,רומז למשה כי המנהיגות אינה תלויה רק במנהיג ,בכריזמה
וביכולת הרטורית שלו .המנהיג מייצג דרך ,מסורת ואידאולוגיה .תיאור אילן היוחסין של משה ואהרון מזכיר למשה
כי הוא ממשיך את השושלת המפוארת ממנה הגיע וכי הוא מייצג דרך ומסורת רבת שנים .זה המצע שבגללו הוא
נבחר ואותו הוא אמור לקדם.
כותב על כך ה רמב"ן" :מתוך שהזכיר משה ואהרון הפסיק העניין ,ללמדנו היאך נולדו ובמי נתייחסו" .משה ואהרון
מייצגים דרך ואידאה .הם אינם באים רק בזכות עצמם .לצד אלו ובחשיבות משנית ,תופיע בהמשך גם הכריזמה
וכישורי מנהיגות נוספים.
משה המגמגם ,שחשש להתייצב בפני פרעה בגלל אותו גמגום ,מתגלה בספר דברים כנואם מחונן ובעל יכולת
רטורית משובחת .נואם השוזר בנאומיו שירה ודרמה .מה קרה לגמגום ולחוסר הבטחון שלו?
בספר דברים ,משה הוא המנהיג האולטימטיבי .מנהיג שמבין כי מעמדו נובע מכך שהוא מייצג אידאל ורעיון כפי
שנוכח בפרשתנו .מנהיג כזה מפסיק לגמגם ומלא בביטחון בצדקת דרכו.
בימי הבחירות המתקיימות חדשות לבקרים ,ובעיקר בימים של משבר מנהיגות עולמי כדאי למנהיגים
ולמתיימרים להנהיג ,ללמוד ולהפנים את התנהגותו של משה ואת השיעור שקיבל מהקב"ה :המנהיג צריך לחוש
כי אינו ראוי מספיק .לא מצד קטנותו אלא מצד גדולת התפקיד.
לאחר מינויו לתפקיד ,עליו להתנהל בתחושה מתמשכת כי עליו להוכיח עצמו .גם אם הצליח במשימותיו ,עליו
להתאמץ כל יום מחדש להיות ראוי לתפקיד הנעלה.
המנהיג מחוייב לדבר טובות על צאן מרעיתו ולסנגר עליהם בכל כוחו .גם כאשר הם טועים ובמיוחד כלפי חוץ.
מי ייתן ו נזכה למנהיגים ראויים .שבת שלום.

עדכון חשוב בנושא קורונה
תושבים יקרים.
לצערנו מגמת ההדבקה בקורונה באלקנה נמצאת בעלייה מתמדת ומשמעותית.
הרמזור היומי שנקבע לאלקנה הנו על ציון  7.2בצבע כתום בוהק  ,קרוב מאד לצבע האדום שמתחיל ב!7.5-
בתקופת הסגר לא נקבע לרשויות רמזור שבועי .אולם ,כאשר יסתיים הסגר ,אם המצב ימשיך כך ,לא נוכל
להחזיר את השגרה ,לפתוח את מוסדות החינוך וכו'.
במאמץ רב ,דאגנו לכך שהיום ,יום שישי  15 .1בין השעות  ,08:00-12:30ייערכו בדיקות קורונה במועדון גיל
הזהב באלקנה.
חשוב שכמה שיותר תושבים יבואו להיבדק! גם אם אתם מרגישים מצוין !
כבעבר ,למען שמירת בריאותכם במקום ,יהיו תורים נפרדים למבודדים ולנבדקים "רגילים" ויוצבו סדרנים
לשמירת הסדר והמרחקים .ביקשנו גם שיגיע צוות מתוגבר של בודקים על מנת להאיץ את התהליך.
מהיכן נובעות ההדבקות?
ההדבקות העיקריות באלקנה הינן בין בני המשפחה .בני משפחה רבים אשר שוהים עם חיוביים בתוך ביתם,
לא מבודדים כראוי ולכן לא מצליחים למנוע את ההדבקה של יתר בני המשפחה.
כמו כן ישנן הדבקות רבות מגני ילדים ,ונובעות כנראה מהדבקות ראשוניות שאירעו לפני הסגר.
באחד מהגנים (גן הדס) ידועים לנו כעת על  8ילדים ואנשי צוות שנדבקו! וזאת רק מהבדיקה הראשונה
לאחר הכניסה לבידוד.
בתקופה האחרונה ,אנו גם מגלים תופעה נרחבת של תושבים שיצאו בבדיקה הראשונה שליליים ובבדיקה
השניה שעשו ביום התשיעי ,לפני היציאה למחרת מהבידוד ,יצאו חיוביים!
בקיצור ,אופי ההדבקה לאחרונה הנו משמעותי ומדביק יותר מתמיד!.
כמה חיוביים לקורונה יש באלקנה ?
באלקנה ידועים היום  40חיוביים לקורונה ,מתוכם  7תושבים שאובחנו היום כחיוביים .מבדיקה שערכנו
עמם מדובר בבני משפחה של חיוביים או כאלו שנחשפו בגן הילדים וכבר שהו בבידוד .הם לא שהו באזורים
ציבוריים ביישוב והודיעו לכל המגעים הקרובים שהיו עמם להיכנס לבידוד.

תמונת מצב קורונה
שלשום ,יום רביעי

מה ניתן לעשות?
בכל הבתים – חשוב לשמור ולהדגיש בפני הילדים את שלושת הכללים החשובים :עטיית מסיכות ,שמירת
ריחוק חברתי והקפדה על היגיינה.
בבתים שיש בהם בן משפחה מבודד או חיובי לקורונה – יש לעשות הכל כדי להימנע ממגעים מדבקים בתוך
הבית ,להקצות למבודד חדר נפרד ,שירותים ומקלחת .באם עליו לצאת מחדרו יש לעשות זאת עם מסיכה
וכפפות ולחטא לאחר מכן.
במקרה של ילד בגיל צעיר בבידוד ,חשוב שהוא יישמר ויישאר בנפרד מיתר בני המשפחה .יש לבחור האם
אחד המבוגרים נשאר עם הילד בבידוד או כל המשפחה .על המבוגר/המשפחה לשהות עם הילד לאורך כל
תקופת הבידוד! לא ניתן 'להחליף ' בין המבוגרים/בני הבית שנמצאים עם הילד וכמובן לא יוצאים לעבודה ולא
שולחים את האח/אחות לשחק עם חברים!
על כל בן משפחה שהיה במגע עם מי שאובחן כחיובי לשמור על בידוד ולהיבדק כנדרש.
תודה לצוות המתנדבים המדהים של חיבו" קורונה שעובד מאד קשה על מנת לסייע למבודדים ולמשפחות
הזקוקות לסיוע בתקופה זו.
לכל שאלה ,בירור ומתן מענה או עזרה הנכם מוזמנים לפנות למוקד המועצה .03-9151200

ולסיום ,יש גם בשורות טובות!
אלקנה מתחסנת! ב "ה אלקנה בין הרשויות המובילות בארץ בחיסון בני ה.+60 -
כמו כן ,במאמץ רב דאגנו לכך שכמעט כל עובדי ההוראה העובדים במוסדות החינוך באלקנה כבר התחסנו!
לאחרונים שביניהם נקבעו חיסונים לימים הקרובים.
אלקנקנה - 1053
לאחיות ולצוותי מד" א המתנדבים מאלקנה על הסיוע במאמץ הכל כך חשוב! אנו בקשר עם
תודה גדולה
docx.5
משרד הבריאות להרחבת החיסונים בתקופה הקרובה לכל התושבים מגיל  16ומעלה.
יחד  ,בערבות הדדית והקפדה על הכללים ,נצלח יחד את התק ופה המורכבת וננצח את הקורונה.

או שר תקציב המועצה לשנת 2021
בשעה טובה אישרה מליאת המועצה בתחילת השבוע את תקציב המועצה לשנת  .2021שנה מאתגרת מאד
צפויה לפנינו ,עם חוסר וודאות כלכלית וללא תקציב מדינה ופגיעה בתקציבים המגיעים ממשרדי הממשלה.
למרות הכל ,דאגנו לכך שהתקציב יבטא שמירה על רמת שירות גבוהה ושירותים מיטביים לכל קבוצות
הגיל – מהגיל הרך ,נוער ,צעירים ,מבוגרים וקשישים ,ובכל תחומי החיים.
סה"כ התקציב לשנת  2021הינו כ 39.5-מיליון  ,₪לעומת תקציב  2020שהיה כ 37.5-מיליון  ,₪המהווה גידול
של כ 2-מיליון  ₪בתקציב השוטף ובהמשך ההשקעה בתושבים .שמונה מתוך תשעת חברי המועצה תמכו
בתקציב ובירכו עליו.
דאגנו לכך שבתקציב השנה תינתן תוספת משמעותית לגינון ,לניקיון רחובות ,והמשך ההשקעה בתוכניות
למבוגרים במועדון גיל הזהב ,לגיל הרך בצהרונים ועוד.

ישיבת המועצה השבוע
בזום על אישור התקציב
מעבר לתקציב השוטף ,מרבית הפרויקטים המבוצעים ביישוב מבוצעים באמצעות תקציבים ייעודיים שאנו
משיגים ממשרדי הממשלה .רק בישיבת המועצה האחרונה אישרנו תקציבים שהוגשו בסכום העולה על 21
מיליון  ₪שעולה על מחצית מהתקציב השוטף – לבינוי ושדרוג מוסדות החינוך ,לקידום המצוינות בחינוך,
לשיקום כבישים ומדרכות ,לפרויקטים תחבור תיים וביטחוניים ועוד (פירוט התקציבים הובא כאן שבוע
שעבר).
ברגע האחרון לפני הישיבה עוד הצלחנו להביא לאישור תקציב נוסף בסך  ₪ 50,000שגוי יס עבור שדרוג
מחסן החירום של היישוב.
תודה והערכה רבה לשותפיי חברי המועצה על העידוד ,הדחיפה והתמיכה.
תודה ענקית למנהלי ה מחלקות ועובדי המועצה ,אלקנה כולה גאה בכם שבכל פרויקט המוטל עליכם אתם
מבצעים במרץ ובחדווה למען רווחת התושבים ושיפור השירות .במיוחד אבקש להודות לגזברית המועצה
עתליה צבי על הניהול המיטבי של תקציב המועצה במיוחד בתקופות מאתגרות אלו ושל הפרויקטים הרבים
א סף מינצר ,ראש המועצה
שאנו מנהלים.

לאור הסגר ומצב התחלואה באלקנה והסביבה,
אנו מפסיקים את פעילות המועדון עד יום ראשון .24.1
מועדון  50פלוס אלקנה ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית 8 .הרצאות העשרה לצפייה בכל
שעה שתרצו ,שמתחלפות מידי שבועיים .הרצאות לתאריכים .10/1/21-24/1/21
● מחלון וכליון – על השמות הפרטיים בתנ"ך .ד"ר אבשלום קור.
● פוליה – (איטליה) כי כל מגף צריך עקב .אורלי גילת.
● תולדות הקומיקס העברי .אלי אשד.
● לפני אלביס לא היה כלום .גיל פז.
● פורטוגל .דבורה רוטברט.
● מבוא לאקולוגיה של החי והצומח – חלק ב׳ נתמקד בנדידה ,חיים במים ויחסי הגומלין המורכבים בין
אורגניזמים שונים .ד"ר צחי פלג.
● אדיו קרידה – חגיגת לדינו .ההרצאה מתחלקת לשני חלקים :א) לדינו – המופע .ב) הרצאה של גיל שוחט.
● המזרח התיכון – משבר זהות :סעודיה – מדינה במשבר זהות .עם ד"ר מיכל יערי.
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).
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.
אנו מקבלים בברכה את עשרת חברי המועדון החדשים שהצטרפו למועדון לשנה החדשה  .2021מחמם את
הלב במיוחד בתקופה זו שיש פירגון ותמיכה בפעילות של המועדון .החברים החדשים מצטרפים ל 225-חברי
המועדון משנה שעברה! מתוכם כ 40-חברים תושבי שערי תקוה ,אורנית ,פ"ת ואפילו קרני שומרון!
בתקופת הקורונה חברי מועדון נהנים מ 16 -הרצאות מהכורסא בחודש ללא תשלום מהרצאות זום ,וממופעי
אומנים מפעם לפעם.
בנוסף ,גם בזמן הקורונה המועדון מפעיל חוגי ספורט רבים ומגוונים בתשלום מוזל .עלות מיוחדת למצטרפים
חדשים לשנת  .₪ 500 – 2021נשמח להצטרפות חברים חדשים נוספים.
בעקבות המגיפה נעשו השנה הרבה שיתופי פעולה בין המועדון למחלקה לשירותים חברתיים והמועצה
המקומית אלקנה ואנו שמחים מאוד על כך .זאת הזדמנות להודות למתנדבים בפועל ומאחורי הקלעים.
תודה לכל התומכים לאורך החודשים האחרונים ,לכל מי שעזר ועוזר ,לכל מי שיעץ ויועץ .אנו מקווים
ומתפללים שבעז"ה נחזור בקרוב לשגרה.
מכיוון שנחשפנו למרצים והרצאות מעניינות ,נשמח שתשלחו ליהודית או אלי בואטסאפ ,שמות של מרצים
שנראים לכם מתאימים לקהל שלנו במועדון באלקנה .ושוב – תודה לכולם על התמיכה.
נסיים בברכת רפואה שלמה לחברי המועדון החולים בקורונה ,ולכל חולי עם ישראל!
הרבה בריאות ,שמרו על עצמכם!

המדרשה לנשים אלקנה
תכנית הלימודים במדרשה לנשים
ביום ג' ,ו' בשבט תשפ"א19.1.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יוני לביא.
 – 10:00-10:45הרבנית רחל שטרן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
כל בנות ונשות אלקנה ויישובי הסביבה
מוזמנות להשתתף בשיעורים.
מי שעדיין לא רשומה – מוזמנת בשמחה
להתקשר לחנה .050-2282358

תורהזום אלקנה
תורהזום אלקנה יתקיימו השבוע

שני

במסגרת
שיעורים:
יום שני ה' בשבט  18.1.21בשעה  :20:30שיעור קבוע
בפרשת השבוע ע"פ הרב אביגדור נבנצאל מפי הרבנית
רחל שטרן.
יום חמישי ח' בשבט  21.1.21בשעה  :20:30שיעור
מיוחד עם ה רב חגי לונדין בנושא :פרשת בא :העולם
משתנה לפני ואחרי הקורונה .השיעור יוקדש לע"נ עדי
ז"ל בת מנחם ולאה שיבל"א.
להתראות וחודש טוב .פרופ' זהבית גרוס,
תורהזום אלקנה

•

חודש יזמות במרכז צעירים

ניהול רשתות וסייבר עם התמחות באוטומציה

איך להפוך אהבה למקצוע?
צעד קטן בדרך לניצחון גדול .אלעד לוין
מנכ"ל ומייסד "סוקרסטארס" חברה
לניהול והפקות אירועי ספורט.
יום שני  18.1בשעה .20:00
לקבלת קישור להרצאה יש לשלוח
הודעה לריקי במספר .050-7423512

מרכז צעירים אלקנה בשיתוף קשת מרחב למידה ומכללת
 ,net4uמביאים לכם קורס ניהול רשתות וסייבר למתחילים,
אשר יכשיר אותכם לעבודה במגוון רחב של משרות
אפשריות.הקורס משולב דיגיטלי וזום לייב.
בנוסף תקבלו קבוצת ווצאפ לתמיכה ועזרה מקצועית לכל
אורך שעות היום ,תרגולים מעשיים ,תוכנות תרגול עבור
התרגולים .תעודת סיום קורס תינתן מטעם המכללה.

נמשכת ההרשמה לקבוצת תיאטרון
מרכז צעירים מזמין אתכם להצטרף לקבוצת תיאטרון לצעירים באלקנה .אתם מוזמנים להירשם
באתר אלקנה .ימי רביעי בשעה  20:30במרכז צעירים .בעלות שנתית של  100ש"ח.

"לרוץ איתה" – ריצת נשים יחידנית
עממית לזכרה של אסתר הורגן ז"ל.
הגדלנו את מלאי החולצות ל 100-נשים
הנרשמות! מהרו להירשם! ההרשמה למירוץ
ולקבלת חולצה – עד מוצ"ש.
https://forms.gle/nuyh1VaXbPZ2EG7cA
אנו נרגשות במיוחד לאור התגובה שקבלנו
מבנימין הורגן ,בעלה של אסתר על יוזמה זו!
קרינה בן דוד
mitnadvim@elkana.org.il

מלכה קליין

מרק עדשים חם לימי חורף קרים
המצרכים:
 500גרם עדשים אדומות
בצל אחד גדול
 5שיני שום
 4גזרים
 16כוסות מים
אבקת מרק טעם עוף
פלפל שחור
מלח
שמיר קצוץ

תנועת בני עקיבא ועוז העבירו את
וירטואליים,
לאמצעים
הפעילות
וממשיכים את הקשר הקרוב – מרחוק.
צוות נחשון ממשיך בהתנדבויות
השבועיות בהתאם להנחיות.
ובעוז ממשיכים עם החידה השבועית.
שכבת ט' הצטרפו השבוע לנוער
אלקנה!
ביום רביעי התקיים וירטואלית מפגש
פתיחה חגיגי יחד עם רכזי הנוער שמרון,
אפרת וליאור.
שירה מנדל – מרכזת נוער

צילום :עוז תלם

אופן ההכנה
להשרות את העדשים במים לכמה שעות.
להזהיב קוביות בצל בסיר עם קצת שמן .להוסיף את
השום.
לשטוף את העדשים ולהוסיף לסיר.
להוסיף טבעות של גזר ,מלח ,פלפל ,אבקת מרק ומים.
לבשל כשעתיים על להבה נמוכה.
להוסיף שמיר קצוץ ולבשל עוד עשר דקות.
בתאבון!

(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי
אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

מרחב למידה
קשת מרחב למידה!
מפגש בנושא התנהלות מיטבית בזמן
לתלמידי כיתות י'-י"ב באמצעות .zoom
יום שני  18.1בשעה .20.30
לקבלת קישור סמסו לדגנית שניר
.0506962169

שירלי ושי קליין ,דיירים חדשים במדורגי משה"ב
שירלי ושי הגיעו לאלקנה מבני ברק לפני חודשיים ,בראש חודש כסלו תשפ"א.
הורים לדורון (אתמול ,א' שבט ,חגג  18שנה) ,לומד בישיבת רמת גן .מתן ( )16תלמיד ישיבת ימ"ה אלקנה .אלון ( )14אף
הוא תלמיד ישיבת ימ"ה אלקנה.
שי בן  , 47נולד וגדל בבני ברק .למד ביסודי בי"ס מעלות ,בחטיבת הביניים בישיבת נחלים .בתיכון למד בישיבת קריית
נוער ירושלים ,כולל לימודים על תיכוניים לתואר הנדסאי מכונות.
את שירתו הצבאי ,בסדיר ובקבע ,עשה כמכונאי מטוסי  F-15בטייסת בבסיס תל נוף .מזה  23שנה הוא עובד בחברת
אלישרא מקבוצת אלביט ,כמנהל מעבדת בדיקות סביבה.

שירלי ,בת  ,41נולדה ברמת גן למשפחת מנקין וגדלה בבני
ברק .למדה באורט רמת גן ושירתה כקצרנית בלשכת
הרמטכ"ל ,תחילה אמנון שחק ואח"כ שאול מופז .היא עוסקת
בהנהלת חשבונות ,אבל כרגע מובטלת קורונה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"איכות חיים".
אילו דברים יפים אתם מוצאי ם ביישוב?
"קבוצת התושבים בשכונה החדשה הם אנשים טובים,
עוזרים ומלוכדים".
איך אתם מתמודדים עם הקורונה?
"כמו כולם ,בזהירות .שמים מסכות ,והרבה שעות 'זום' של
הילדים".
יש לכם ביקורת על משהו ביישוב?
"אשמח מאוד מאוד לשיפור קיצוני של תשתית הסלולר
והאינטרנט בישוב".
לסיום ,משהו שלא יודעים עליהם – שירלי נוהגת להתנדב באופן קבוע (לפעמים עם הבנים) בעזרה בקבוצת התנדבות
למען חיילים ,קשישים ,נכים וילדים.

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
האפליקציה בהקדם ולקבל עדכונים
והודעות לפני כולם!

ספריית אלקנה
גם בתקופת הסגר ,הספרייה תמשיך בפעילות.
ניתן לשאול ספרים באמצעות שליחת הזמנה במייל ,ואיסוף ההזמנה מהכניסה לספרייה.
איסוף ההזמנות בשעות הפתיחה הקבועות של הספרייה .אין צורך להזמין תור.
החזרת ספרים :ניתן להחזיר ספרים בכל עת לתיבת ההחזרות הנמצאת בכניסה לספרייה.
באם הנכם בבידוד או חולים ,אנא צרו עימנו קשר ואנו נביא את הספרים לביתכם.
ימים ושעות פעילות הספרייה:
יום א׳ – 16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ – 9:00-12:00
יום ג׳ – 16:00-19:00
יום ד׳ – 9:00-12:00
יום ה׳ – 16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ו׳ – 9:00-11:00
בברכת בריאות שלמה לכולם
צוות הספרייהelkana.library@gmail.com .03-9362122 ,

כוס תנחומים
לחיים מירון ,על מות האח.
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

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.

