דדדד'

גיליון מס'  | 1057פרשת משפטים | ל' בשבט תשפ"א | 12.2.21
כניסת השבת 17:03

יציאת שבת 18:03

"אם־יָק֞ ּום וְ ִה ְתהַ לּ ְֵּ֥ך ּ ַב ֛ח ּוץ עַ ל ִמ ְשעַ נְ ּ ּ֖תוֹ וְ נִ ָ ָּ֣ ּקה
ִ
הַ ּ ַמ ּכֶּ֑ה ַ ֵּ֥רק ִש ְב ּ ֛תוֹ יִ ּת ּ֖ן וְ ַר ּ ֵֹּ֥פא יְ ַר ֵּּֽפא"
יניב ניר
כן להתחסן? או שמא לא להתחסן? האם למלא אחר ההוראות המחמירות? או שמא הכל בידי שמים ומה לנו ולהוראות
הרופאים?
נדמה לנו שהשאלות הללו התחדשו לנו עקב מגיפת הקורונה המשתוללת בארצנו ,אך לאמיתו של דבר ,כבר חז"ל תהו על
העניין לפני שנים רבות.
מהו אם כן מעמדו של הרופא והרפואה בכלל? האם נכון לאדם ,המאמין כי אין מקרה בעולם והכל מידי שמים ,לפנות
לרופא שיושיעו ממחלתו? או שמא ראוי לו יותר לשוב מדרכיו ולהתעצם בתפילתו לבורא עולם שיושיעו מצרתו?
ומעבר לכך ,מי נתן לרופא את הרשות לרפא ולפעול נגד רצון הבורא שחפץ להעניש את האדם בחוליו? האם יש בכך עזות
פנים או שמא חובה מוסרית והלכתית עליונה שהרי "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא"?
כתוב בפרשתנו" :ורפא ירפא" .מכפל המלים בפסוק זה דורש התלמוד" :דבי ר' ישמעאל אומר מכאן שנתן רשות לרופא
לרפאות" .רש"י מפרש "נתנה רשות לרופא לרפאות ,ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי?" .מהסברו של רש"י נראה שהתורה
הדגישה בפירוש ע"י הכפלת המלה "ורפא ירפא" – שאין לראות את פעולת הרופא כאילו היא בניגוד לרצון הבורא אלא
היפוכו של דבר ,נקבע מלכתחילה כי הרשות נתונה לרופא לרפא כל מחלה למרות האמונה הברורה שזו באה משמים .אדרבה,
ההשגחה העליונה היא המצווה לרפאות.
אבל עדיין ,השימוש בלשון "נתנה רשות" ,ולא בביטוי אקטיבי ותקיף יותר אומר דרשני .האם זו רשות או חובה?
ואכן המשיכו להתלבט בעניין זה גם הראשונים עד שנדרש הטור לתאר את ההתלבטות של החולה כמו גם של הרופא
ולפסוק בעניין:
"שלא יאמר (הרופא) מה לי לצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג ,והוא שיזהר מאד מאד כמו שראוי להיזהר
בדיני נפשות .אי נמי ,שאל יאמר ,הקב"ה מוחץ ואני ארפא? שכן אין דרכן של בני אדם ברפואות אלא שנהגו ,שנאמר :גם
בחליו לא דרש ה' כי ברופאים (ביקורת על אסא מלך יהודה שדרש ברופאים ולא שב בתשובה) ,על כן בא ללמדנו שנתנה לו
רשות לרפאות ,ומצווה היא ובכלל פקוח נפש הוא והזריז הרי זה משובח".
ה"בן איש חי" בדרשותיו על הפסוק "ורפא ירפא" מושל משל על שני חכמים שהיו מהלכים בדרך ופגשו לחולה קשה שהיה
מוכה שחין וגונח בחוליו ,גילו לו החכמים את סודו של סם פלוני ,ויעצו לו להניחו על מכתו וימצא מזור למחלתו.
שמע אותם מוכר תורמוסים בשוק וטען כלפיהם :חכמים ,מה לכם אצל נגעים? מקומכם בבית המדרש ולא לייעץ בענייני
רפואה ,ובנוסף ,אם חפץ הבורא להענישו בשחין ,מי אתם שתעשו נגד רצונו?
ענו לו החכמים ,והרי התורמוסים שאתה מוכר נוצרו ע"י הבורא מרים כלענה ,ומי שמך למכור אותם לאנשים שיבשלו
אותם וישנו אותם נגד רצון הבורא?
ענה להם המוכר כי הקב"ה ברא בעולמו את הדברים כדי שיבוא האדם ויתקן וישפר אותם להעמידם על שלמותם.
ענו לו החכמים ,מתשובתך אתה למד .הקב"ה נתן לחולה את מחלתו ,אך שומה עליו להתבונן ולהשתדל להירפא ממנה ,כי
חפץ הקב"ה שירפא ממחלתו ויחזור לאיתנו ויתקן גם את מעשיו.
ואכן ,פסקו הראשונים והאחרונים באופן ברור כי על האדם לעשות כל שביכולתו להירפא ,ועל הרופא להתאמץ ולרפאותו.
ואומר הרמב"ן" :מצווה היא לרפאות ,בכלל פקוח נפש הוא ...ופקוח נפש מצווה רבה היא .הזריז הרי זה משובח ,הנשאל
מגונה ,השואל שופך דמים וכל שכן המתייאש ואינו עושה .ושמע מינה כל רופא שיודע בחכמה ומלאכה זו ,חייב הוא לרפאות,
ואם מנע עצמו הרי זה שופך דמים".
וכן פוסק ה"ציץ אליעזר" (הרב אליעזר יהודה וולדנברג ,מחשובי הפוסקים במאה העשרים)" :אין לו לאדם לסמוך על הנס,
וכשנחלה ח"ו חייב להתנהג כדרך העולם לקרא לרופא שירפאנו ,וכל המתעצל בזה וסומך על הנס אינו אלא מן המתמיהים,
ודעת שוטים היא זו ,וקרוב הוא להיות פושע בעצמו ועתיד ליתן את הדין".
שבת היא מלזעוק ,ורפואה קרובה לבוא .שבת שלום.

חוזרים לכיתות
בשעה טובה ,היישוב אלקנה מוגדר כיום כ"צהוב".
אתמול נפתחו מעונות היום ,גני הילדים וממ"ד כרמים
כיתות א'-ד' בלבד ללמידה מקרוב.
כמו כן ,החל מהיום (שישי) יפעלו הצהרונים בגנים
והתלמודית בממ"ד כרמים.
יתר הכיתות במוסדות החינוך השונים ימשיכו בלמידה
מרחוק ,עד שהמדינה תאפשר פתיחה נוספת .הודעות
פרטניות לגבי כל מוסד לימודים יישלחו על ידי ההנהלות
השונות.
על מנת שנוכל לחזור לשגרה מלאה ,אנו מבקשים
להמשיך להקפיד על הכללים החשובים של הריחוק
החברתי וההיגיינה .אין לשלוח ילדים למוסדות החינוך
כאשר הם לא מרגישים טוב ,במקרה כזה יש לעשות בדיקת
קורונה ולחזור רק לאחר קבלת תוצאה שלילית.
הערבות ההדדית שקיימת באלקנה מחייבת אותנו להיות
אחראיים לא רק על עצמנו ומשפחתנו ,אלא על סביבתנו
וקהילתנו.
אם לא נקפיד על הכללים ולא נתחסן ,בקלות נוכל לחזור
למצב של יישוב אדום וניאלץ להפסיק את השיגרה.
אנו מקווים שיחד עם מבצע החיסונים הגדול ,תרד התחלואה בכל המדינה ובאלקנה באופן משמעותי ונוכל
להשיב לעצמנו ולילדינו את השגרה המבורכת.
בהצלחה לכולנו.
פועה כהן ,מנהלת מחלקת החינוך
אסף מינצר ,ראש המועצה

חשוב לנו שתדעו צוות חיבו"קורונה מחכים לכם!
אם אתם בבידוד/בסיכון ,לאחר רכישה מאריה/בית מרקחת ברטי/חנויות אחרות מאלקנה ,תוכלו לפנות
למוקד אלקנה ,ומתנדב ידאג להביא את הדברים לביתכם.
אתם יכולים לפנות למכולת אריה – שולחים מייל ,עם רשימת קניות מפורטת ,לדוא"ל
.kalimazon200@gmail.com
רק לאחר שהמשלוח יהיה מוכן ,וייצרו עמכם קשר מאריה לביצוע התשלום ,תוכלו לפנות למוקד המועצה
לסיוע במשלוח בטלפון  ,03-9151200והמתנדב המתאים יביא לכם את המוצרים בשמחה אל פתח ביתכם.
בנוסף אם אינכם יכולים להגיע לאסוף חבילה מהדואר ,צרו קשר עם יחידת ההתנדבות באמצעות המוקד
 03-9151200או באמצעות האפליקציה ,ואנו נדאג שהחבילה תגיע אליכם באמצעות מתנדבים.
יש למסור את מספר החבילה (שמתחילה באות ג'/ר'/ח'+מספר) וכמובן כתובת וטלפון.
חשוב לנו להדגיש חלוקת החבילות לא תעשה באופן מיידי ,אלא בהתאם לשעות פתיחת הדואר ופניות
המתנדבים.
אנו שמחים לתת מענה בזכות מתנדבי קהילת אלקנה.
יחידת ההתנדבות ,מועצה מקומית אלקנה
בריאות טובה לכולם.

קבלו את מנהל יחידת הנוער החדש באלקנה :בני אנניה!
בני אנניה הוא מנהל יחידת הנוער באלקנה.
בני ,בוגר ישיבת נחלים ,שימש בעשור האחרון במגוון תפקידים בחינוך
הבלתי פורמלי :מנחה מועצת הנוער העירונית בעיריית ראש העין ,בו ריכז
מסגרות נוער :אתגרים ,מעורבות חברתית ,סיירת תיקונים ניהול מרכזי נוער
וצוות רכזים ,הכשרת מדריכים עסק בבנייה וניהול סמינרים ארציים מד"צים,
בהפקת אירועים לנוער ,הוצאת משלחות נוער לחו"ל.
בני היה רכז מנהיגות צעירה בעמותת 'פידל' .בני אף משמש בהתנדבות
בתפקיד מחזיק תיק נוער וצעירים ויו"ר ועדת מלגות לסטודנטים בעיריית
ראש העין.
לפני כשבועיים נכנס בני לתפקידו ,לאחר שערך חפיפה עם מנהלת תחום
ההתנדבות במועצה ,קרינה בן דוד ששימשה בתפקיד מ"מ יחידת הנוער
בחודשים האחרונים .תודה גדולה לקרינה ולקודמתה בתפקיד נילי דל על
ההשקעה המשמעותית והחשובה בנוער היקר שלנו! מעריכים מאד!!
בני ערך מפגשים עם רכזי ורכזות הנוער ,משפחות מאמצות ובעלי תפקידים באלקנה ומחוצה לה וכן
מפגשים ראשוניים עם בני הנוער תחת מגבלות הקורונה.
בהצלחה גדולה!

בני :אני נרגש להיכנס לתפקיד מנהל יחידת הנוער באלקנה
אומר בני " :תחום הנוער קרוב לליבי ואני בטוח שעם ההון האנושי המדהים שקיים ביישוב והניסיון שאני
מביא עמי נצעיד את תחום הנוער יחד מעלה לפסגות חדשים.
"תודה גדולה לקודמיי בתפקיד קרינה בן דוד ולנילי דל ,לרכזי ורכזות הנוער ,הקומונרית והמשפחות
המאמצות על ההשקעה הגדולה ועל התשתית המשמעותית שדאגו שתהיה לנוער באלקנה.
"תודה לראש המועצה אסף מינצר ולמנהלת המתנ"ס איריס איזנברג על האמון הרב.
"ניתן לפנות אלי בכל דבר ,רעיונות הצעות ועוד בטל 0544940583 .או במייל ."benianania@gmail.com

עם יד שרה ,תושבי אלקנה והסביבה נושמים לרווחה!
כשפרצה מחלקת הקורונה אנשים בארץ חיפשו בנרות אחר מחוללי חמצן ,יד שרה החליטה לרכוש מחוללי
חמצן בהיקף נרחב וכך דאגו לספק כמויות גדולות מהם לכל דורש ולפזר בסניפיה הפזורים ברחבי הארץ.
כתוצאה מכך עזרו להציל עשרות ואף מאות בני אדם.
גם בסניף אלקנה תוכלו למצוא מחוללי חמצן ,בלונים ומד סטורציה.
יד שרה – תמיד פה בשעת צרה!
שעות הקבלה בסניף "יד שרה" אלקנה:
יום ראשון  .21:00-22:00יום שלישי  .20:00-21:00יום שישי .11:00-12:00
'יד שרה' אלקנה ע"ש יהודה אלוני ז"ל.
במקרים דחופים ניתן ליצור קשר בטלפונים 0540705661/2 :או ב.0544388872-

עיקור /סירוס חתולי רחוב
אנו נערכים למבצע נוסף של עיקור /סירוס חתולי רחוב בחסות המועצה שיתקיים בשבוע הבא ,ימים שני
עד רביעי .15-17/2
על מנת לייעל את התהליך  ,נבקש לקבל מידע לגבי ריכוזי חתולים .יש לשלוח הודעה מפורטת כולל שם
ומשפחה ,מס' טלפון ,כתובת והערכת מספר החתולים לכתובת המייל  .vetshomron@gmail.comבעלי
חתולים ביתיים מתבקשים לסמן את החתולים בקולר.
ד"ר גבי שוורץ ,וטרינר מועצה מקומית אלקנה
המבצע ניתן כשרות לתושבים וללא עלות כספית.

השבוע בבני עקיבא בנוסף לפעולות השבטיות ,סיימנו את שבוע יובל – שבוע להעלאת מודעות לאנשים בעלי צרכים
המיוחדים!
בצוות נחשון-גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד מכינים את ההתנדבות החודשית לחודש אדר!
בסניף עוז ממשיכים בפעולות הווירטואליות ,בחידה השבועית ובתחרות החניך המצטיין!
בני אנניה – רכז נוער

סדנת לינקדין

סדנת  Canvaלמתחילים

לינקדאין זו פלטפורמת העסקים הגדולה ביותר
בעולם .הצטרפו אלינו ביום שני הקרוב ,ג' באדר,
 15/2בשעה .20:30
בהדרכה נעסוק בשאלות
✅ למה צריך לינקדאין?
✅ איך לבנות פרופיל מנצח?
✅ איך ליצור קשרים בלינקדאין?
✅ איך להיעזר בלינקדאין כפלטפורמה למציאת
עבודה?
לקבלת קישור ללינק ותזכורת
https://chat.whatsapp.com/Be0bIkPjebYABEh
KlzTJ5v

המסלול המזורז למעצב המתחיל 🐾
גם לך יש מלא אפשרויות לעצב כל דבר מהמחשב
הביתי!
בואו ללמוד את הסודות של  - canvaתוכנה
חינמית לעיצוב גרפי.
סדנא חד פעמית הכוללת התנסות מעשית לעיצוב
מושלם ומוכן לפירסום.
מהיום עיצוב הופך להיות קל ,נגיש ,פשוט
ומלהיב! יום חמישי ,ה' באדר ,18.2 ,בשעה .20:30
לקבלת לינק לזום ותזכורת
https://chat.whatsapp.com/FTokH4ATbTIKU
 .VTxDd20lEניפגש על המסך! 😊

המדרשה לנשים אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום
ביום שלישי ,ד' באדר16.2.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב אהרון כהן.
 – 10:00-10:45הרבנית שושנה היימן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא השתתפו
עד כה בלימודי המדרשה ,מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות
ולחוות שיעורי תורה ,מחשבת ,תנ"ך ויהדות מעניינים
ומרגשים .באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות – ניתן
להתקשר לטלפון .0502282358

דרושים
לשירות הפסיכולוגי חינוכי-אלקנה
דרושים:
פסיכולוגים חינוכיים – לביצוע
איבחונים פסיכודידקטיים ,וכן מאבחנות
דידקטיות – לביצוע איבחונים דידקטיים
במסגרת התוכנית "מלקות ללמידה" של
משרד החינוך.
פרילנסרים.
לפרטים נא לפנות :
sherutp@elkana.org.il

ממשיכים בפעילות גם השבוע
מועדון  50פלוס מזמין את הציבור להרצאה לכבוד ראש חודש אדר במוצ"ש ר"ח אדר פר' משפטים  13.2בשעה
 :20:30תחפושות שהשתיקה יפה להן – "מסע בין סיפורי המרגלים היהודיים שפעלו בשליחות מדינת ישראל".
קישור להרצאה: https://us02web.zoom.us/j/2377856449?pwd=VDUwZjBIUTBVSDl4bTljUkJ5ZjBaZz09
יום ראשון 13.2
בשעה  – 8:15שיעור פילאטיס נשים עם שירילי.
יום שני 14.2
בשעה  – 8:00התעמלות נשים עם בתי.
בשעה  – 9:00התעמלות גברים עם בתי.
בשעה  – 10:00יוגה על כיסא עם איזבל.
בשעה  – 11:00יוקרן המשך הסרט במועדון "להעיר את המלכה".
יום רביעי 16.2
בשעה  – 8:00התעמלות נשים עם בתי.
בשעה  – 9:00התעמלות גברים עם בתי.
בשעה  – 10:00יוגה על כיסא עם אלינה.
בשעה  – 11:00יוקרן המשך הסרט במועדון "נשים בחזית ." Military Wives
בשעה  – 17:00חוג משחקי קופסא ואסטרטגיה.
בשעה  – 19:00יוקרן הסרט "נשים בחזית ."Military Wives
במועדון ובמקביל ישלח קישור לסרט בזום.
ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית 8 .הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו ,שמתחלפות
מידי שבועיים.
הרצאות לתאריכים 7/2/21-21/2/21
● האמירויות ממצולות המדבר אל מגדלי הכרך – רוני ינובסקי.
● נשים עבריות בעולם העתיק – אשת לוט – שלי אשכולי.
● רוחני ודרקונים – מיתולוגיה איראנית ביעף – ד"ר תמר עילם גינדין.
● מרים זוהר – אמנות החיים.
● איך הופכים מחזה להצגה – צביה הוברמן.
● המחתרת העברית עומדת איתנה – תנועת המרי העברי – ישראל ארד.
● מירוץ הלפיד – אהוד דור.
● סלבדור דה בהיה – ערן ולגרין.
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
חוויה מהספרים עם הגב' מלכה שינברג על הספר" :כימים אחדים" .כתב :מאיר שלו.
בע"ה ביום שני י' אדר  22.2.21בשעה  .11:00ההרצאה תועבר בזום .קישור יועבר לפני ההרצאה.
עלות להרצאה  ₪ 20וללא תשלום לחברי מועדון.
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה – נא ליצור קשר עם יהודית מוזס .טל' 050-
6344894
ממרחבי הזיכרון לקולנוע
מועדון  50פלוס מזמין אתכם לסידרת מפגשים מטעם יד ושם ובית לוחמי הגטאות.
מחוזות שונים יש לו לזיכרון ולעיסוק האנושי בו 80 .שנים עברו מאז החל הרצח ההמוני של יהודים בשואה
והנצחת האירועים בסרטים שהחלה בשלבים מוקדמים ממשיכה וגוברת כל העת.
בהשתלמות משותפת זו של יד ושם עם בית לוחמי הגטאות .נעסוק ונבקר במרחבי הזיכרון ובהשתקפותם
ביצירות קולנועיות .קישור לזום:
https://www.gfh.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%
AA/1055/%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%
D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
מפגשים ב ,zoom-ימי שלישי בשעות  .19:30-18:00בכל מפגש הרצאה ובסמיכות לה יישלח לינק לצפייה.
מחיר הסידרה  .₪ 50חברי מועדון ישלמו .₪ 20
תשלום באמצעות  Bitלטלפון של יהודית מוזס 050-6344894

עפרה פרנסיס

קציצות הבשר המפורסמות שלי
כטבחית במעון ,הילדים היו מלקקים את הצלחות מהקציצות ,אותן הייתי מכינה באופן הבא:
המצרכים:
קילו בשר בקר טחון
צרור כוסברה
בצל גדול
גזר ,קישוא ,תפוח אדמה,
רסק קטן
תבלינים :פפריקה מתוקה ,פלפל שחור ,מלח ומעט סוכר.
אופן ההכנה:
לוקחת ושמה הכול בקערה אחרי שאת הירקות קצצתי במעבד מזון.
מערבבת הכול עם  2-3ביצים ,כוס פירורי לחם והתבלינים .שמה סיר על הגז ,מטגנת בצל עד שקיפות ,מוסיפה
רסק ואת התבלינים של הבלילה .מוסיפה מים חמים – כד או קצת יותר .מביאה לרתיחה.
עושה בצד קציצות ומכניסה לסיר .מנמיכה את האש ונותנת לכל להתבשל כ 40-דקות ,עד שהרוטב קצת
מצטמצם .כעת הקציצות מוכנות להגשה עם אורז לבן או קוסקוס.
בתאבון לכולם ,ושנחזור לשיגרה בריאה וטובה אמן!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

יעל ויהודה דוד הרמן ,תושבי שכונת ה165-
(ביתם לשעבר של נאוה וגדעון שמיר)
יעל ויהודה הרמן הגיעו לאלקנה בחודש אוגוסט האחרון מרמת גן עם חמשת ילדיהם :נחמן ,בן  ,10לומד בכיתה ה' בבי"ס
כרמים .שרה לאה ,בת  ,8.5לומדת בכיתה ג' בבי"ס כרמים .אור ישראל ,בן  ,7לומד בכיתה ב' בבי"ס כרמים .נתן יאיר ,בן ,4.5
לומד בגן שקד .פורת ,בן שנתיים ,עם אמא בבית.
יהודה במקור מגבעתיים ,שירת כחובש בנח"ל ,למד היסטוריה והוראה בבן גוריון בב"ש והוראה בכולל של הרב דודי
דודקביץ' ביצהר .לפני  5שנים עשה הסבה מקצועית וכיום עובד בהייטק בחברת סימנס.
יעל במקור מרעות (מכבים-רעות) ,שירתה כקצינת חינוך ולמדה הוראת יוגה במכללת וינגייט במשך  3שנים .בהמשך
השתלמה בקורסי יוגה ומדיטציה בהודו .היא עוסקת ביוגה מזה  21שנים ומלמדת יוגה לנשים ב  11שנים האחרונות" .אני
מחכה מאוד לסיום הקורונה על מנת לפתוח באלקנה וביישובי הסביבה שיעורי יוגה לנשים".
לאלקנה הגיעו מסיבות משפחתיות" .חיפשנו בית עם יחידת דיור שגם קרוב למרכז על מנת לתמוך בהורים של יהודה
שגרים איתנו כעת".
יהודה כהגדרתו הוא דתלש"לש ,ויעל בעלת תשובה" .לפני כ 7-שנים גרנו בקהילת נהורא ברמת גן ומשם טסנו לשליחות
בהודו להפעיל "בית יהודי" מטעם עמותת "רוח אחרת" .פתחנו את ביתנו לישראלים ויהודים מכל העולם בארמבול ,גואה".

אילו דברים יפים אתם מוצאים
ביישוב?
"אנחנו מתים על הנוף ביישוב!
מהפנט! וגם מעריכים מאוד את
הרווחה וכל מערך ההתנדבות עם
קשישים ביישוב! פגשנו באנשים
מקסימים ורגישים.
איך אתם מתמודדים עם הקורונה?
"מחכים לסיום משבר הקורונה על
מנת להכיר יותר את היישוב
והתושבים".

תורהזום אלקנה
השבוע יתקיימו בע"ה השיעורים הבאים :ביום ראשון ב' באדר  14.2.21בשעה  20:30תתקיים אזכרה
וסדרת שיעורים לע"נ הקדוש אהרון רוט הי"ד (פירוט במודעה) .ביום שני ג' באדר 15.2.21בשעה  – 20:30השיעור
הקבוע בפרשת השבוע של הרבנית רחל שטרן ע"פ ספרו של הרב אביגדור נבנצאל .ביום חמישי ו' באדר 18.2.21
בשעה  20:30יתקיים שיעור מיוחד לפרשת תרומה עם הרב זמיר מרדכי בנושא :מטרות המשכן – מחלוקת הרמב"ם

והרמב"ן .הרב זמיר הוא תלמיד חכם דגול ומומחה במשנת הרמב"ם.
בואו להיות עמנו! להתראות ,זהבית גרוס.

מרחב למידה
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 :דגנית שניר.

https://forms.gle/Bd4rx213LpBS19Ck9

ספריית אלקנה
נמאס מהמסכים? בואו לקרוא ספרים! הספרייה חוזרת לפעול בכפוף להנחיות התו הסגול .החל מיום ראשון  ,14/2ב' אדר,
הספרייה תהיה פתוחה לכניסת קהל * .השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד ,למשך  15דקות * .החזרת ספרים תתאפשר
בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה .ניתן להגיע לספרייה ללא תיאום מראש ,בשעות קבלת קהל הקבועות * .במידה
והנכם בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל .אנו נביא את הספרים אליכם הביתה.
שעות קבלת קהל :יום א׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ –  .16:00-19:00יום ד׳ – .9:00-12:00
אסתר אדמנית ,יפה שמריהו
יום ה׳ –  .16:00-19:00. ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00

אזכרה

במלאת שלוש עשר שנה לעקידתו על קידוש ה' של בננו
הקדוש

רועי אהרון רוט

הי"ד

אנו מזמינים אתכם לערב "התחזקות והתעוררות"
לדאבוננו ,מציאות מגיפת הקורונה ,מחייב את כולנו לנקוט אמצעי זהירות מוקפדים.
אי לכך ,ניפגש כולנו אי"ה ב"מפגש-זום" מעורר מחשבה ,מעצים ומרומם.
להלן פרטי המפגש-זום אי"ה ,ביום ראשון הקרוב ,ב' אדר ( )14/2בשעה 20:30 :ואילך.
השיעורים מוקדשים לע"נ הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד.
דברי פתיחה :פרופ' זהבית גרוס ,ראש מרכז סאל ואן גלדר לחקר הוראת השואה ,אוניברסיטת בר-אילן.
כבוד הרה"ג יעקב שפירא שליט"א ,ראש ישיבת "מרכז הרב" ,ירושלים.
כבוד הרב יהושע מגנס שליט"א ,ר"מ ישיבת "מרכז הרב" ,ירושלים.
כבוד הרב זיו אור שליט"א ,ראש הישיבה התיכונית ,רמת גן.
דברי סיכום :יענקלה ואורלי רוט וב"ב .פרופ' זהבית גרוס.
הלינק לזום לערב זה
https://us02web.zoom.us/j/87596408693
אזכרה
במלאת  7שנים לפטירתה של הרעיה ,האם הסבתא

אוה ליסיצין

ע"ה

נעלה לקברה אי"ה ביום ראשון ב' באדר תשפ"א ( )14/02/21בשעה  09:00בבית העלמין באלקנה.

המשפחה וכל בית אלקנה

לידות
לארלט וניסן סלומינסקי ,לרחל ויהודה שניר ,להולדת הנכדה ,בת לבת אל ואיתמר שניר.
לטליה ואורי הלפרט ,להולדת הבן ,נכד לציפי ומוטי הלפרט.

אירוסין /נישואין
לג'ולי ומל בורנשטיין לאירוסי הנכד דוד ושרה רוטנברג ,בן לרב יצחק חי וצביה זאגא.

בר/בת מצוה
לאורטל (סייעת בבית הספר כרמים) ויחיאל משרקי ,לבר המצווה של עומר.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לא שמרו על ההנחיות
– קיבלו קנסות
תושבים יקרים .אנו נמצאים בתקופה מאוד
לא פשוטה ומאתגרת ,תקופת הקורונה .אנו
בסיומו של סגר שלישי עם מגבלות .ברצוני
להביא לידיעתכם כי לצערי חלק מהאנשים
לא נשמעים ,ולא מצייתים לתקנות לשעת
חירום צו בריאות העם.
ביום חמישי שעבר ,בשעות הלילה ,נערכה
התארגנות של מספר צעירים למסיבה
ביישוב בניגוד לכל ההנחיות .כל המעורבים
באותה מסיבה קיבלו קנס של .₪ 500
בנוסף ,בבוקר שבת שעברה היה אירוע
התקהלות בישוב של בר מצווה תפילה
וקידוש ברחוב שבו נכחו למעלה מ100-
משתתפים ,וזאת לאחר שהמשפחה קיבלה
התראה מוקדמת ממני כבר ביום שישי לא
לקיים את האירוע בניגוד להנחיות .בכל זאת
הייתה התקהלות וקיום האירוע ,שלא עפ״י
ההנחיות ,ובעלי האירוע קיבלו קנס של
.₪ 5,000
במוצאי שבת נתפס צעיר תושב אלקנה
כשהוא מסתובב ברחובות היישוב בזמן
שהוא אמור לשהות בבידוד עקב חשיפה
לחולה מאומת ,והוא קיבל קנס של 5,000
.₪
תושבים יקרים אני מבקש מאוד להקפיד
על ההנחיות ,שימרו על בריאותכם ובריאות
הסובבים אתכם .אנו נגיע לכל אירוע ולכל
מקום בו תהיה הפרה של תקנות הקורונה,
כולל לצערי גם בשבתות ,וניאלץ לתת
קנסות הן לבעלי האירועים והן למשתתפים.
אנא חיסכו מאיתנו את אי הנעימות.
התחלואה באלקנה שהיתה במקום גבוה
מאד והביאה את היישוב להיות אדום ,ירדה
רבים.
מאמצים
בעקבות
לאחרונה
ההתקהלויות והפרות החוק עשויות להביא
אותנו מחדש לתחלואה גבוהה ,דבר שיגרום
חינוך
מסגרות
פתיחת
לאי
ועוד.
מוטי קבסה ,השוטר הקהילתי אלקנה

